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Nyomtatta Länderer Pesten-

Csak mindenoldalú vizsgálat által.lelhetni fel az igazságot, ’s ez csak 
a’ gondolatok legszabadabb közle'se által valósulhat. Hol a1 be* 
szád korlátos, ott rab a’ nyelv ’s csak rabkánt szól.

Gróf Széchényi látván 
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S í r ó  k.

TÖHeneti rege a1 magyar őskorból..

D á m v a d sz a rv a k a t  meresztett a" csikorgó szél Si- 
rokvár czirádás ab lakaira , ’s a’ szünetlenül hava
zó tél c sa tázo ttá ’ szabadban. De nyugodva ült Béla, 
ké t  tavaszt már általmosolygott kisdedét ingatva 
té rdén , a’ csendes tüzü kandalló mellett. Egy-egy 
könny jö t t  fel ollykor ollykor szemeire, 's egy só
hajtástól -szabadult meg kebele. Bu lakta szivét, 
mert szerencsétlen volt. Egy vigyázatlen eset fel- 
dulta éltének örömeit, melly aital ő olly igen 
érdekelté te tt ,  's nem volt rokonsz iv , nem volt 
barát közel, k it ő bizodalomra méitóztatott volna, 
úgyis azoknak köszöné keserű poharát, mellyet a’ 
sors jobb keze el nem vonhatott ajakától. Komo- 
rabb lett, 's kiment a’ csarnokra. Óriási termet gya
nánt repült kérésziül előtte a’ k ö d , 's  fel-feltetszett 
az ég csillagzata. Szűnt a’ vihar; de csak fájt az Ő 
kebele, 's lelkében az elvesztett menny képzete tő r
rel metszé be kínja it. „Te hatalmas az égben! — so
li aj ta egész buzgúsággdl, — te orvosolhatod ezt! 
Ezen hit tart fel engem csak, hogy szenvedéseim 
végével mindent, a1 mit itt  elveszték, viszszanye- 
tek . —■ Dalaira! Dalaira! te talán túl vagy már, 
honnat viszszajönni nem lehet! Ott már látod ár
tatlanságomat. Oh hamég az uj tavaszt is megérem, 
körüílengésed csöpügtessen belém türedelmet, —  
vagy ha atf ifjú szél síromon fújna keresz tü l, Da
laira, mig ismét feltalállak, ne atkozd hamvamat!” 
'S csendesebb szívvel ment be, mint kijött.

Az őr épen éjfélre kü rtő i t ,  midőn Balázs, a’ 
vári ur fegyvérnekc, vendéget jelentett. „Bocsásd 
he, ha boldog, — m o n d áB éla ,— ugy békével nyu-

I
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goclhat; ha szerencsétlen, úgy társra talál*“ — Kgy 
magas term etű deli ifjú lépett be fegyveresen, <le 
ábrázatjat a’ zuzmaráz elfedezte. „Boldog napokat 
a' gazdának! — köszön v id o ra n ,— teregettél Béla! 
csak magad a' kandallónál ?“

„Gábor urfi Sümegről ! — felkiálta az öreg 
Balázs, — boldog Isten! e' rósz idő hol hordoz
z a ? “ —

Béla le lkén , mint egy rabnak a’ szabadulás 
csillagrem énye, úgy repült keresztül egy rég el
felejtett édes öröm. „G ábor, Gábor!“ ezt sohajtá, 
nem szóllhatott többet, ’s annak öszvezárt karjai 
közzé roskadott. Viszszatért ismét szóllása: „Édes 
barátom ! sokat szenvedtél ez éjjelen, az ut a' sz ik 
lákon vészes; de jelenléted szinte annyira  édes! — 
K it vezessek még elődbe? — mondá keseredve, 
— itt  egyetlenegy gyermekem alszik, nem sejtve 
még a’jövendő csapások sebét; — ott egykor fele
ségem nyugodott: — most puszta a' hely, m int az 
id ő ,  mellyet e lvesz ítőnk! ------- “

„Meg holt ta lán?“
„ Itt  ment keresztül, — mond szivére m utat

va BéSa, —  it t  ment keresztül az örök veszteség 
gyilokja! —  Gábor! felszaggathatom e’ sebet éret
t e d ;  ( le n é z d ,  ott gyermekem vigasztaló emléke 
az ő váltig boldogitni tudó szerelm ének; te vagy 
legkedvesebb minden barátjaim k ö zö tt ,  értetek 
félek, hogy végpillanlásoin lész az , mellyben sor
somat megtudod. De ha mégis erősnek érzem ma
g a m a t , elolvashatod e’ kiny ílt  szív panasza it!“

A' sümegi vezérnek, ki az országot háborgató 
's görög hitre té rt  Achtumust Morizena mellett meg
verte ,  Js ugyanazon várost István kirá ly tól nevé
ről neveztetve ajándékul kapta, *) Chanádnak fija 
volt Gábor. István koronázásán je lenvo ltak , mint 
díszei a' magyar ifjúságnak ’s a' pompát emelő

*) Biograph. 8. Gerardi C. ? 11.
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hős já tékban  győzhetetlenek, sut egymástól is győz
hetetlenek valánák. Hálával tek in te tt  akkor a’ szent 
király  mosolygó egébe; örömcsillogó szemekkel, 
megelégedve, nem es, de őszinte felemekedéssel 
nézett v égig győzhetetlen nemzetén, 's el nem rejt
hette keble feszülését. „Szent Isten , hála néked 
és dicsőség! Nem adnám e’ szűk koronát az egész 
föld birtokáért. Őseimnek hü fijai! megérdemlitek 
e' drága hazát, hol az áldást ragyogó nap le tejbe 
's mézbe áldozik! Mig iilyen ifjak haragja suhong 
végig az ellenen, szerencse angyala védi harczaink; 
milly dicsőség illy nemzetnek feje ’s attya lehetni!“  
így buzgotf a5 jószivü fejdelem , 's tulajdon kezei
vel függesztett a' vitéz két ifjú melyére lánczokat, 
mellyeket egyezőn aJ boldogságos szűz képe szen
tesített. Akkor Béla szivét az elsőség el nem nyer- 
hetése nem gyulasztá titkos haragra. Gábor lelke 
sem irigylé  Béla v itézségét, sőt egy rokon érze
lem köte öszve^ inelly őket h íven kisérte a’ te
metőig.

Gábor szemeit álom nem készleté nyugalom
ra ; Bélát pedig kerülte. Leültek a’ kandallóhoz,’s 
Gábor kezdé: ,,A‘ két rósz közül mégis jobb a 'k is -  
sebb ! Ig a z , hogy vesztésed kevesiti boldogságo
m at;  de hála, hogy téged Ölelhetlek.“

„Hajh ba rá tom ! sok lánczaim vannak még, 
mellyek az élethez kötve ta rtanak , de elszaggat- 
hatnám m ind, csak a 'h i t ,  ez a' vigasztalással tel
jes szent uj hit vette el Önhatalmamat!“

j , \  aloban szeiencscs, ki az igaz Istent meg- 
ösmeri. Áldást 's üdvességet terjeszt István gondos
kodása reánk ’s az egész hazára.“

„L  szerencsét is Dalaira ösmértette meg vé
lem. Oh barátom! bárcsak láthattad vjalna azt az 
angyalt! Ő bizonyosan angyal volt,  ki csak azért 
szállt le égből, hogy vélem az igaz Istent megös- 
mértesse.“

1*
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„És — Béla! tudod, m it akarok m ondani, — 
békességed talán nem zavarom meg, — hova le tt  
hitvesed ?“

Béla lelke felháborodott, de nem Gábor kérdé
sét fájlalva. Ez csak egy illy esetben kim ondha
ta tlan  érzés zaja volt. A’ kis Gyula megfordult, 
s álmában: „ éd e san y á m !“ dadogta. „ Lásd Gábor! 
— monda Béla, — a- szegény tudatlan gyermek anyát 
kér, és én olly nő után röpítem könnyeim et, meliy- 
hez hasonló még nem üdvezli a’ csillagok hazáját! 
F ondor az én v iszályom , súlyát keserűn érezem , 
m ert tudom , mit vesztettem. Az ég becsesebbet 
tőlem el nem vehetett volna, m int ő t; megbecsül
hetetlen kincs a’ hiv feleség !“

Gábor szabadon hagy a érzelegni a' tüzesedet! 
i f jú t ,  ki igy kezdé elbeszélni élete tövises szöve
vényeit: „Alig hoztam még haza kétszer diadalmas 
kardosnat a' táborból, midőn egy angyalkép keb
lem nyugalmát elrabolta. A kkor ösmértem meg a’ 
szerelmet. E*' magas vártoronyból meddig k ilá t
hatsz , a ’ v idék  parancsot tőlem vesz. ’S túl a' 
magasabb hegyeken volt egy szép mezőség ligetek
kel vegyülve, hol csak pásztorok 's nehány völ
gyi birtokosok lakoztak. Egykor Balázszsal arra 
űzvén a’ vadakat, egymástól elszakadtunk. Téboly- 
gásomban egy kúthoz vetődtem , 's megdöbbenve 
pillantott reám az ott vizet merítő leányka. Szeb
bet nála, vagy csak szivemnek tetszett úgy, még 
nem láttám.

„Az égből jö tté l e szép ifjú?  — megszóllita 
nyájasan, — vagy a’ távolhegyeket hagytad el esá- 
csogó p a tak ja in k é r t?“

„Nem a' patak csalt ide engemet, — mondám 
viszont, —  de tudva, mit találok i t t ,  hamarább 
jö ttem  volna. Szép leányka! te itt  lakó i?“*

„Ott a' sziklahajlatnál áll apám házikója kár
sak árnyékában. Te fáradt vagy, és utas eltéved
ve, gondolom, mert it t  illyen ember ritkán jár. 
H a  kívánsz nyugalm at, jöjj hozzánk; lassú patak 
csörgedez hajlékunk megett. Édes ott az álom.
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boldog az á rnyék , mert a’ csendet nem riasztja 
fel üldözött ártatlanság keserű panasza.“

„Nyugalmat leányka! én ott nem le lek , — 
mondám, — érzékeny szív békeségét melletted 
bábom váltja fel. —  Add által e’ korsó t, elsegi • 
tem é rted !“

„Inkább e’ kaskát. V iolákat szedtem jöttöm- 
ben , hogy majd a’ lemenő nap végsugárinál ko
szorút kössek anyám sirha lm ára!“

így m entünk egy virágos réten keresztül y *s 
e lő ttünk  állott a' hajlék. Egyszerű volt ez és há- 
borta lan , m int a3 fájdalom nélkül való jám bor 
remeteélet. Egy öreg jö t t  élőnkbe szelíden mo
solyogva, mint a' Jecsilapodott tengeri vész után 
a’ közel haza partjainál felemelkedett hold a1 té 
velygő hajósnak. Midőn az öreg engemet jól meg
n éze t t ,  nagy könnyek gördültek le szemeiből or- 
czaja barázdájin lrliomszinii szakáiéra. Tartózko
dott ő én előttem, de keble fájdalmát viszszaérzém, 
’s köszöntésem után bevezetett az első osztályba. 
A’ leányka édes tejjel kínált meg. Épen nyugvóra 
kelt a’ nap, ’s piros fénye özönére hamuszin gá
lyákat árnyékolt a' falon. Csendes susogás ve tt  
körül édesdeden, mint a' túlvilágba költözött lel
ke t az Ösmeretlen örök élet kelleme, mellyet esti 
szellő okozott az egész nap melegétől elbádgyadt 
csermelyen. Egy egy csatamez függött körül kü- 
lömbféle diszjelekkel ékesítve a’ tágas osztályban* 
S igy szóllita meg az öreg:

„Nemde csudálatos e lő tted , a' világtól elvo
nult ember házában látni illy fegyvereket?“

„T e  valaha gazdag v o l tá l . . .
„H a a’ szív boldogsága tesz gazdagságot. Ja 

vaim most is vannak , kétszáz tulkot, ezer juho t 
könnyen kiállíthatok , birtokomat a' korülövedzó 
hegyek határozzák. De ifjú! kincseimtől, mellyek 
szivem fő javai vajának, öregségem napjait korán 
megfosztá a’ Teremtő. Ő ad ta , ő vette el, legyen 
áldott akaratja! — Ama’ buzgányt és pánczélt leg
idősebb fiam Azor hordozta. Ő hadnagy volt, Iá-
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tod a' k»8 taborsipot, Tokson ajándékozta néki 
Olaszországban. Eme* kelevéz és tollas sisak Ika r  
fiamé volt, k iről sok vitéz énekek vannak. E 'v a s -  
üm eg , zománczos napsugáru paizs és alabárd Zo
lád  fiamnak em léke; látod a' zászlójelt kozöttek? 
H en rik  német vezér kezéből k i  nem ragadhatván, 
mivel a*1 bajban kard ja  e l tö r t ,  kezével a’ zászlót 
m ind addig feltárté, mig a' Németektől öszvekon- 
czoltatott. I t t  csillog Berengarius aranyláncza, a’ 
fegyvertelenül szaladó vezértő l, k ivel szégyenle 
h a rczo ln i, Televér fiam vette  el. Hatan voltak 
illyen bajnokaim ; a' k é t  fiatalabb egyszer csak ’s 
utólszor csatázott. L eh e l, Azor és Bulcsu elestek 
Ágosténál pallos éle alatt. Tokson be volt kerítve; 
fo ir t  a' .csata, három gyermekem már e le se t t , és 
a’ fejedelem segítséget ohajta. Még három élő fiaim 
öszvetiport csontjain lelt rést Tokson, és a’ meg
fogyasztott kisded sereg, melly honjába viszszatér- 
hetett. *) Ezen kedves maradványokat a’ jó  bará
tok  szedték öszve takarításkor. — így le ttek  ók 
oda örökre, 's vélök az én örömeim ! Nem akaszt 
m ár Senki uj borostyánt elvirult d iadalm aim ra; 
nem mondja már senki hazám harczainak javára  
nézve tehetetlen Öregségemnek: „Győzött ismét a’ 
M agyar!“  ICz egy örömem van m ég , gyámolom, 
D alaira! Ó az én leányom. Annya rég megholt 
bánatjában, hogy gyermekei többé nem v itézked
h e t n e k . . .  Óh ifjú! őket látom termetedben, zsen
géje ifjúságom erejének ő bennök d isz le tt ,  de az 
uralkodó történet letörte. Napról napra kopaszod
nak  azolta előttem a’ rég zöldéit hegyek , 's ezen 
fá k ,  mellyeket boldogabb éveimben kedves Kalé- 
tám ü l te te t t ,  m ind inkább kietlenednek, ’s majd 
egykor az utóltó ősz tőrei alatt ezek is leroskad
nak  velem e g y ü t t , m int leroskadtak gyermekeim 
az enyészet bus leheletében!“

Szívesen halgatám ez édes a jkú  öreget, ’s Da
laira szívesen nézdelt engem. E k k o r  bukott le a’

*) Pray Annát vet. p. 303—300.
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nap , ’« biborszinü arannyal vegyült pirhola- 
got hagyott maga után. Kürt hangzott le a ’ he
gyekről, megösmértem Balázst, ‘s viszszazengém. 
ő  nem sokára feltalált,

„Isten véled a ttya a’ h ő sek n e k ! — búcsúz
tam , — in t az alkony, apám vár. Áldjon Isten té
ged is Dalaira !“

„H ányszor pihen meg az utas apád terméig?“ 
—  kérdé  az Öreg.

„K i a’ delelő nappal in d u l ,  még meglátja az 
áldozót.“

„Szelíd  ludak  tanyáznak házaitok körü l ? — 
ohajtá tudni a* leányka, — vagy keselyük vijog- 
nak fe le t tü k ? “

„A* csillagokhoz közelebb v a g y u n k , mint a' 
térben la k ó k ,  —  m ondám , —• őseim a' Csehektől 
foglalák, 's most apámról a’ várat Síroknak neve
z ik .“

Boldog em lék! —  sohajtá az öreg, —  nagy
apád életem hajnalának ’s harczainak hív  társa volt! 
K arentánál *_) egy lándzsa szakadt melyébe. Hal
dokló szavával k é r t ,  hogy vágjam el ha jfü rtje it ,  
mondván: „V idd haza ezeket barátom! 's add által 
kedvesimnek, hogy ennyi ezer átok szálljon annak 
fe jé re , ki maradékim közül a1 hazához hivtelen 
le sz !“ K ardjá t is elhoztam em lékül, most véle 
apád tára kevély. Szent e’ fegyver, 's jaj annak, 
ki az igazság elnyomására emeli fel. A kkor az 
ősiélek á tka beteljesedik. A' Magyarnak kard  a- 
dott Is te n t ,  kard adott hazá t,  óh ha még valaha 
lenne olly idő, mellyben ennek becse leszáll, bo
rongó napok lesznek m ár akkor, és az idővel min
den égi jegyek megváltoznak! — Ösmértem a- 
pádat is ,  de már tizennyolcz tél puszti tá  el Kalé- 
tám sírjának rózsájit, miólta nem láttam. Ő min
dég a’ fejedelmekkel vvoIt, talán még em lékezik 
reám .“

„Szívesen neveznélek neki.“

*) Szerencseden Ütközet. Magy- Krenik. 38—39 lap.
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„H ajdan Etefi voltam, Huba unokája; de k é 
sőbb a’ tábor szeretvén dalom at, Dalember le tt 
nevem. Erről leginkább ősmérnek. — Járj tehát 
békével! Ki az Ökörszemet terem tő, reád is gon
dot v isel!1-4

Nem hagytam el egészen a“ h á rsv erő czé t , ’s 
még egyszer viszszatekintettcm. Dalaira koszorút 
kö tö tt  az öreg mellett, énekelni kezdettek , ’s k i-  
halgattam őket. így énekeltek :

„Uj harm at száll a’ főidre, mert a' m it a' reg
geliből meg nem it tak  a' növevények és bogárkák, 
v iszszaszivta az ég. H álájá t süvölti még a’ füty- 
madár, ’s fészkére ül. Lenyugszik minden jó  lélek 
a’ természet ünnepében. Rettegve jön  ki odvából 
a’ k ígyó , róka és a' m ed v e , hogy m arta lék ját 
árnyékból foghassa. A’ hold a’ gonosz lelkiösmé- 
re t  napja. Ragyognak az u r millió szemei, ’s egy- 
egy könnye csordul a' szaladó csillagban,] m ert 
fájlalja, hogy a’ szép lelket is nemtelenitő sole test
be lehellett. Mit vár, a' k inek szeme nincs, a ' jö v ő  
nap tó l?  Mit vár a’ kőszívű, a' szép természet 
munkásságát lá tva?  Mit vár  az érzékeny ra b ,  ha 
egy legédesb érzem ény, melly vigasztalná, kebe
lében helyet nem ta lá l?  Ah! mint a’ v idám  nap 
első sugára, mosolyogva ébredez bennünk a' szebb 
jövendők reménye, 's túl visz minket a' m úlandó
ságon. I t t a ’ várt mennyei jónak  előérzése árta tlan
ság, ’s csak ott lehetünk igazán boldogok, hol a’ 
részek egyesülhetnek az egészszel, melly azokat 
kebeléből kiöntötte! — N yugodjatok, nyugodjam 
tok !44 —

Egy még soha sem érzett láng csapott ki ar- 
ezomon , — folytatá R éla , — kehiem lelkesedve 
dobogott. Az öreg szüntelenül előttem állott, mig 
Dalaira képe szivembe forrott. Egy uj Istenség 
lebegett körültem. Elhagytam a’ tájt, o tt hagyva 
lelkemet, ’s észre se vettem, midőn Balázs megszól- 
l i ta :  „ I t t  a' pásztorkarám !44 Már ez határunkon 
v o l t ,  ’* ott hagyott lovainkon jö t tü n k  haza.“  —



Gábor álmélkodva halgatta ű t e t , Béla pedig 
a‘ tüzet igazgatván, elkezdő is m é t :

, így látogattam én meg barátom! ama’ vöigyes 
tá jé k o t ,  hol Dalember lakozott többször is. Az 
öreg örvendett ha mondám, hogy apám étet jól 
(ismeri. — Azonban hire fordul egykor az ország
ban, hogy István követséget küld Kómába, melly- 
nek viszszajövetelére a' leventák és urak Eszter
gámban megjelenjenek. Apám igen beteg volt, de 
nékem mennem kellett. A’ történeteket tudod, ba
rátságunk akkor kezdődött. — Örvendett apám 
előre, hallván dicsőségemet, ’s nyájasan kérdé tő
lem: „H át a’ menyaszszony hol maradt? Gondolám, 
menyegzőre mentél.“

„Nem ott keresem én azt, apám! — m ondám , 
hol a’ v irágok ö ltözetét elhagyták.4 4

„ H á t ,  ho l?“
„Isten tu d ja !“
O megelégedett ezzel, én pedig más nap Dala- 

irához menék. Elibern jö tt  ő,’s „a' boldogságos szűz!“ 
k iá ltva  repült mellyemre. Elragadtatva öleltem őt 
meg, ’s egy lángcsókkal forrott ajakam homloká
hoz. — Óh! ha életemnek eltűnt angyali korából 
e’ csók boldogságát még egyszer viszszaho/h tinani, 
Gábor, a’ szerencse mosolygásából nem kívánnék 
többé részt venni! — Dalaira elbusulva siklott ki 
karjam ból, s az a' karácsfü harmatjánál is éde
sebb ajak keserűséggel telt meg. Árpád hálaadó 
éjének ege a" k iküzdött harczok illán] nem volt 
tiszta kékebb, mint Dalaira szemei ekkor, de ál
talam soha meg nem köszönhető könnyek ragyo
gónak bennök.

„Mi lelt tégedet édes leányka?“ kérdém epedve.
„Kérdezd meg szivedet, ha még nem fél az 

Isten ostorától.“
„Tiszta ez, Dalaira! és ártatlan, mint a' könny, 

melly szemeidben remeg!“
,,A’ világot megváltó annyának képe függ 

m elyeden; én azt csókolám, 's szent foglalatos
ságomban bűnössé tettél.41
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,,'S te is az uj Istent imádod ?*4
„Lehet e uj, a’ mi öröktől fogva van ?“
„De igazak az én Is teneim ; szinte vétek ó 

előttek, a5 mi ró s z ,’s megjutalmazzák az érdemet.44
„Ó h , de itt  meg nem vigasztalják a’ szeren

csétlent, ’s az elvált léleknek csak földi boldog
ságot ígérnek siron tú l !44

„Nem oltalmaztak e meg eddig H adúr és 
D ám ese ink?44

„Megoltalmazott a5 szent Három ság; de ezt 
csak most ösmerjiik és im ádjuk .44

,,’S mért nem ham arább?44
„Óh Béla, csudálatosak az ő utjai! Ha kíván

ságainkhoz képest te rem tette  volna az Isten e’ vi
lágo t,  és minden erőt ’s tudom ányt egyszerre le- 
helett volna a lko tm ányaiba , hogy azok kifejlőd
jenek , úgy a’ kezdetnél lett volna a’ vég is. Med
dig vakoskodtak az ó v ilág iak?  De a’ teremtés 
elrendelése ’s nagy munkája szerint az időben le
szállóit Jézus Krisztus a’ mennyből ’s emberi testet 
von magára, egy szűztől szeplőtelenül születve. 
É lt m int em ber, például az emberi nem zetnek, 
hogy miképen közelítsen a’ testbe öltözött lé lek 
ahoz , kitől eredetét vette. Szenvedett m int em
b e r ,  mert e’ föld szenvedés ’s elkészülés hazája. 
’S meghalt é re t tü n k , megváltva lelkünket az örök 
boldogságnak. Keserű volt néki a’ pohár, mellyet 
a ’ föld adott; de békével hajtotta fel, például ezt 
is , hogy tű r jö n , ki utána kívánkozik. Felm ent 
mennybe a’ képzelhetetlen örömbe. Ott lesz vége 
szenvedéseinknek. E zt hiszszük mi. De a1 jó k a t  
és á rta tlanokat it t  is várja  boldogság. Hijányos 
m ár ez nékem , ’s a’ lenyugvó nap. borulást fog 
látni homlokomon !44

„D ala ira !  megbocsátja azt a’ jó Is ten , k i  en
gem is felvilágosít; megbocsátod e te i s ? “

„Lásd Béla! egy igen szép vonása h itűnk  fedd
hetetlenségének a z ,  hogy k ik  m inket megbánta
n a k ,  azoknak megbocsássunk. De ha a’ rózsának
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egy levelét leszakítjuk,, elhull a' többi is utána 
kénytelen !u

„De inig a' tő épen m arad, uj bimbó fakad 
helyette. Dalaira! volt néked is édes a n y á d —44

„K it én igen szerettem !44
„ ’S igy boldogok voltatok.44
„Mig csak a 's i r  tőlünk el nem választó.44
„'5$ mit köszönt néki a p á d ? 44
„Hogy öröme zsengéjét itt  k ife jte tte .44
„És még?44
„Hogy életének minden bajaiból egyaránt osz

tozott.44
„ 'S  anyád v iszont?44
„Apáin szerelmében ’s hűségében boldog volt!44
„Lyányka! néked egy öreg atyád van. Kidül 

nem sokára, m int ama' vén bükk az ut mellett, ’s 
egy fiatalka marad fel sarjaiból a’ mord idő vi- 
szontagságira. — Én szeretlek tégedet jobban, mint 
atyád valaha a' jó kardot. Gond nélkül vezetnél 
te engem keresztül életem sivatagjain; karjaidban 
nevetném a 'v ak ese t csapásait. A' csók, melly hom
lokodon ég, bizonysága, melly igen szeretlek. Har- 
czaim is vannak már, öregségemben nem piru lnék  
meg fiatalságomért. D ala ira!44

„Apámat ké rdezzem ?44
„Tőled függ egyedül! — Vagy ak aro d , hogy 

életem illy korán elhervadjon ö röm telenü l, m int 
elhervad télre az ifjú lige t, melly kevés vidám 
napokat látott m ég!44 Megfogám jo b b já t ,  's ő el
fordult. „Ne foszd meg életedet az egyedülvaló 
örömtől. Csak az atyai áldás nyit virulást lételünk- 
b e n , midőn sorsunk hullámos tengerébe kieve
zünk. — Általad boldogabb leszek én, mint a ‘ méh 
első harmaton ; nyugodtabb, mint a' becsületes em
ber szive a’jó té tem ény után. De nélküled árvább 
leszek ama* vadon hazában meszsze hagyott sirhal- 
mainknál. Ifjúságom kellemét hamar elpusztítják 
a’ fájdalm ak, Js látásomon megkeseredve elné
mul a’ dalos pacsirta ! — Vagy nincsenek érde
meim ? — ü gy  elmegyek meszsze fö ld re , a' főid
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bajnokai melyéről lelépem a' csillagokat, és mi
dőn a' világ csak rólam énekel, akko r rérek majd 
viszsza öledbe. De ha más boldogabb elrabolta m ár 
szivem üdvességét, — úgy a’ kietlen barlangokba 
rejtezem, megutálva a’ napvilágot, melly csak bol
dogokra mosolyog. Elviszem képedet szivemben , 
's nevedre megtanítom a ’ szivednél érzékenyebb 
k ő sz ik lák a t ,  megásom síromat is e lő re , "s egy 
szajkót tanítok szólásra, melly halálom után csak 
nevedet fogja k iá l to zn i!“

így beszéltem Dalairához, ’s ő szemeit kö té
nyébe rejté. Kebele ki akart rohanni rejtekéből, 's 
istenülve nyujtá jobb kezét. ,,Béla! ha megbánnám 
valaha m iattad  e’ szempillantást, nem látnád töb
bé szerelmem áldozatját, melly felérhetetJenül tel
jes és hiv. Tudom én ,  miilyen volt anyám ; tu 
dom, m iként szerette apám őt, — én is csak úgy 
lehetek bo ldog!“

,,Dalaira, sóhajtások közül, m ellyeket e lért
boldogságom a d a n d , egy se , egy se lesz hozzád 
hiitelen! Egy Istenem lész a' tiéddel, 's te leszel 
csak éltem egyedülvalója !u — Az öreg Dalember 
épen jö t t  felénk: , ,A tyánk! add reánk áldásod , 
mondám, — az ég ura kötötte  öszve szivünket!“  
Ha váratlan volt is e’ jelenés reá nézve, de szivé
ben készen volt szám unkra az áldás. ,,VéghetetIe- 
nül jó  az Isten! — mondá ő , — igy pótolja ki 
nékem sokszor megsiratott vesz teségim et! Díszé
ből kivirult korom boldogságait viszszaélem ben
n e tek ,  's én megint ifjú vagyok!“

MegzÖrrent e’ szóra mellettünk a’ bokor, 's 
apám kiugratott a' cserényből. Dalaira velem 
együtt megrettent. ,,Béla! elfelejtkeztél apád ál
dásáról! H a e ’ nélkül boldog lehetsz, légy boldo
gabb, mint miilyenné az tehetett volna. De ha ipád
nak is annyi keservet alkotsz, mint nékem bizo- 
dalmatlanságod á lta l ,  — úgy rajtad magam állok 
boszszut! — Dalember! őseim b a rá t ja ! ne felejtsd 
soha, hogy gyermekem apja le tté l,  — és te szép 
leányka, tanítsd meg Bélát érdem re, hogy szived



13

hez méltó legyen. Isten veletek !c< így szállo tt 
apám; láttam küszködését, egy könnyet törült ki 
szemeiből, s elvágtatott. —

„Apám , apám !“ kiáltottam u tá n a ,  de ő él
tünk. ,,Isten veletek apám, kedvesem! Vagy öröm
mel koszol uzva láttok meg engem et, vagy csak 
balálom hire keresi fel szomorú kunyhótokat!“ 
Dalaira ajakit az első csóktól fosztám meg, 's ke
selyem , m int fergeteg, hozott apám után. I tt  a3 
v ár alatt értem be. „Édes apám! harcsaidra kérlek, 
bocsásd meg vétkemet! Szivem tette az első lépést; 
a' második hozzad volt in tézve!“ sohajtám, ő pe
dig a' kapunál megállóit. ,.Hamarább megrendül 
az eg , mint határozásom; és azt hiszem , hogy 
utánam tolvaj módra be nem lopakodói. E' vár  
barátságnál áll n y itv a ;  ellenséget elfogad, de te 
nem csatázhatsz, ott várnak kedvesid Menj, nem 
kisér haragom!“ Ezt m ondá, ’s előttem a’ kapu 
bezáratott. —

Gábor, képzelheted ekkori fájdalm am at! — 
Apám ámbár jó  volt, de oil} kor rendes szeszélyü 
és változhatatlan. I tt  bolygottam a1 vár körül az
után so k á ig , 's egykor láttam, hogy apám eltávo
zott lovagjaival. „Hov a utaznak?“ kérdem a' por
kolábot, s — ,,a' királyhoz.;/— monda e z ,  — 
viszszajövetelek b izonyta lan!“ — Apám azt ha
gyó meg a’ várban, hogy én ott m indent tetszésem 
szerint tehetek. E kkor kimondhatatlanul fájni 
kezdett szivem. Dalaira képe állott előmbe, édes 
reményt adott ő a’ boldogsághoz, de kínommal 
meg nem békéltethetett. — Viszszamentem a’ völgy
be, melly ekkor nékem igen meszsze volt. — Nem 
jö ttek  most előmbe a hajlékból, egy eltépett ko 
szorút találtam az ajtónál. Dalember nehány nyi
lakat olvasott, és Dalaira az ablakba könyökölve 
sirt«

, ,A 'jó  Isten hozott Béla! — mondá az öreg 
v id u lv a ,  — rem ényihetünk?“

„Életem nek reményiből csak az egy maradt 
fel, — mondám, — hogy ártatlanságomat ti  az igaz
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ság világával fogjátok nézni! —  Apám elhagyta 
S iro k o t ,  és viszályomnak hagyott engem is. Mit 
várhat most aJ szerencsétlen tőletek ?44 A leán \-  
ka ifjú mosolygással jö t t  karja im ba , az öreg pe
dig pártfogást ígért.

„Rozsda emészti már azon nyilakat.“ Mondám 
az öregnek, melléje hajolva.

„Bizony , m ert régólta hevernek. Ha életem
nek egy szomorú napja v o lt ,  mindég egy nyila t 
tettem félre emlékül. miólta életem tengerébe 
k ie v ez te m , száznál többször láttam kizöldüln i 
az erdőt 's m ezőke t,  de csak négy nyilat olvas
hatok meg öregségemre, több talán nem megy már 
keresztül szivemen! — E' ta rka  szárnyú volt gyer
m ek já tékom ; azon boldog időnek emlékezetére 
tarto ttam  meg. Em e’ megzöldült zománczu aczél 
legkedvesebb barátom ajándéka , ki Zoltán alatt 
Galliában e lfoga ta to tt ,  és fogságában megholt. — 
Keviindnek h ív tá k ,  rokonom is volt. Ezen arany 
ny ila tskát Kalétám hordozta fe jén , még a' n a g \ - 
annyáé volt, Ügöd hozta neki Sinából. Holta után 
drágaságaim ékessége le t t ,  de Daiairának men) - 
aszszony korában annya pártájával eg) ü tt á ltala
don!. — E ’ hatos nyíl pedig hat gyermekem el
vesztését gyászolja. Ollykor ollykor megnézege
tem ezek e t ,  s latások után jobban érzem maga
m a t!44 — x

Nem sokára e1 történetek után egy egri téri tő 
barát jö tt  hozzánk , ki engem megkeresztelvén 
Dalairával örökre  öszvekötött. 'S ha édes apain 
emléke csikarta is néha keb lem et, Dalaira szive 
's Dalem ber szeretete k ipóto lta  veszteségemet. 
Apám viszszajött ezután S írokra , és az öreg Ba
lázst gyakorta e lküldötte  hozzánk azon kérdés
sel: „ l ia  boldog e Béla? meg érdemli c Dalairát?“ 
De ő a’ mellék - üzenetet soha ki nem halgatta. 
Észrevétlenül folytak véghetetlenüí boldog nap
jaim és sebesen. Nem is sokára k iü tö tt  a' háború 
Erdélyben Gyula fejdelem a la t t ,  mellyel a' hitkii-
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lönség okozo tt .* )  Én is elhagytam boldog fészke
m e t,  ’s égett lelkem a1 koszorúért. Tudod magad 
is G ábor, Gyulát háznépestől mint adtam által 
a’ királynak. Amaz arany-sisakot Gyula tárából 
adá emlékül István. Még egy harczom volt ezentúl 
’s szabadon pihentem a' béke ’s szerelem ölében. 
A’ telet Öröm között tö ltö ttük  k i ; ipám , ’s édes 
nőm egy-egy  vigasztaló énekre tanitoltak. Nyilt 
a' tavasz, vidám fecskék csevegtek hajlékunk kö 
rül, midőn a’ tárogató felrivalt Konrád császár el
len , ki a' JBavarusok földét, melly anyáról kis 
Imre herczegünket i 11 été, tulajdon fijának H en rik 
nek adta. **) Kedvesimtől nékem is el kellett sza
kadnom királyom igazáért. Szent és kedves volt 
hazám, de ekkor megválnom nehéz vala. Dalaira 
várta  azon órát, melly szerelmünket áldással fogja 
tetézni. Ipáin betegesedett, de Balázs ígérte, hogy 
vadászata közben kedvesimet gyakran meglátogat
ja. Egy pán essél t , sisakot, puzdrát és tegezt adott 
az Öregr mellyet választottam, ’s ötven lovagjaim
mal hoszszu búcsúval siettem a’ táborhoz.

Arabénál ***) leptük meg Konrádot,, k i ha
talmas táborunk látásán elgondolva a’ hegyek ’s 
vizek között leendő szerencsétlenségét, bátorsá- 
gosbnak tartá seregeinek viszszahuzását, és István
nal bizonytalan feltételek alatt egyességre lépését. 
Az első őszveiitközősben épen ama" nevezetes óri
ás Rajnerral v ív tam , ’s g) őzedelm eskedtem , mi
dőn egy keresztes bajnok megszóliita magyarul: 
Ki vagy te hős ifjú í fedezd fel s isakod!“

„Én nevemet soha se szégyenltem , — m on
d ám , — a' siroki Béla vagyok.“

„Nem téged sejtélek.“
„(Ismerem e én a z t? “
„Meglehet; — viszonzá ő, — de rég volt már, 

hogy vélem együtt elesett. E' pánczélt, sisakot 
öcsém viselte egykor, Dalember fija Apor.“

*) Thurocz. P. 2. Cap. 29.
Hartvicus apud Schwaudt. T. I. pag. 421.

***) Pray. Hist. c. p. 422.



16

„És te ki vagy ?“ keidéin megdöbbenve.
Fein) itá s isakját, 's egy bu-emésztett hala- 

vány arczot pillanték meg. „Apám Esefi, k it Dal- 
embernek neveznek; én Televér vagyok!“

,,A’ megsiratott 's holtnak vélt Televér ?“  
„Ösmered hazunkat ?“
„Nem mondta azt meg szived? Legkissebb test

véred Dalaira az én feleségein !“
Televér mosolyogva zart karjaiba. Mindég 

együítvalank ezután. Kevés napok múlva a’ ma
gyar földre léptünk, 's utunkban elbeszélte, hogy 
Ágostanal testvéreivel eg) ütt elesett ő i s ,  de ha
lálosan meg nem sebesült, 's fogságba ju tott. A’ 
szent földre készültek a’ német és spanyol vitézek 
ekkor, ’s lelke égvén a’ dicsőség után, o is keresz
tet vállalt, melly értet szabaddá tette. A' keresztény
ség g) űzött , s koszorúkkal té rtek  haza a' bajno
kok, s Televér is igy került viszsza honaba vélem 
az arabéi h a n z  után.

K eserves pillantásokat vetettem Siroknek a ’ 
vadonból kicsillogó tornyaira  v iszsza, midőn a’ 
hatarra  értünk. „Amott all őseim lak ja !“ k iá lta  
Televér buzgón, s az első nyomot megcsókoló. A' 
sűrűben el rejtezett lovasainkra bízván pari páj i n kát, 
gyalog inentiünk a' ház leié. Oh Istenem! meg most 
is előttem akkori szempillantásom mindenhatósá
ga ! — Benyitottam az a jtó t, 's — édes apamat 
láttám , mint szorita egy kisdedet kebeléhez! Szi
vem azt mondta nékem , hogy az az én gyerme
kem. Leborultam apám té rd é re , 's b ízóm nál most 
se tudom, ha első csókom apám .kezére  szállott e, 
vagy az öléből felém mosolygó angyalra? — F e l
eszméltem; Dalaira nyakamon csuggött, Televér 
pedig beteg apjára borulva zokogott; — Mit le 
begtünk egymásnak ezen boldogsággal teljes v i
szontlátásban , meg nem foghatta elmém. Az öreg 
szem ei,  mint a’ tűn t boldog idők csillagai, éde
sen ragyogtak, 's szomorú fűzként lefolyó liósza- 
kalára  halasajtolt könnyek görgőitek. „ F i ja im ,
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kedvesim !44 rebegé éledezve, de erőtlen karjai visz- 
szahulloltak ölelésinkból.

„Apám , édes apám ! —  sóhajtottam én , — ez 
öszvejövetel megzavart engemet!44

„Csudáid, ham, és imádd a’ felséges Isten vég
zetét. Minden halandónak kimérte ő a* szükséges 
Örömeket; de a’ közbejövetel sokszor keserűvé teszi 
azt, hogy annyival édesebb legyen a’ későbbi idők
ben. Az én cselekedetem próba v o l t ; te kivivtad 
érdemedet. Fájt nékem , hogy boldogságod zsengé
jéből nem osztozhattam; de gondolám,, atyai Örömem 
igy állandóbb lész. Te elmentél a’ táborba , ’s mél
tó az én diadalmimra, legszentebb érzeményem re 
ményét betöltötted. Most már egészen tiéd vagyok!44 
így szólt apám, 's Dalairával együtt forrón szorított 
karjaiba. —

„D alaira , adjál fris vizet!44 szollá ipám halk- 
va és lassudan, ’s Dalaira kifejtőzve Televér öle
léséből, oda nyujtá a’ csészét. „Hála néked nagy 
Isten ! ki utolsó földi szomjúságomat is megenged
ted enyhítenem! Hála néked és dicsőség! — Add 
ide még kobzomat is ,  —  mondá Dalember vidulva, 
—  az utolsó estét még egyszer elénekelem!44 Hom
loka felderült, ’s égi sugár lebegett körülte. Kis 
Gyulámat zártam ölembe apám mellett ülvén. Dala
ira  és Televér ágyához állottak, —  ő igy énekelt:

„Szállj le világosság a’ magasból, ’s vezéreld u- 
jaimat az idegeken, mint jó  atya az ő kisdedeit!

Rózsahegyek emelkedtek amaz é jb en , hol em
beri tudomány nincs. Ott lakott a’ lét gyermeke 
megérve már a’ váiidolásra. „Mi az amott, — széli 
nemzőjéhez, — lul a1 sötétségen, a5 mi olly fényes?16

„A* lemenő nap44, volt a’ felelet.
„Meszsze van hozzánk ?44
„Kettős az útja. Ki eltéved, korábban e lér i;  

a’ józan élet útja leghoszszabb,44 volt ismét a’ felelet.
„Isten hozzád hajnalom é je , én felkeresem a’ 

lemenő napot!44 igy szólt a’ gyermek, elindult, és 
sírva lépett ki a’ határon. Ösméretlen tájakon ván- 
dorlott, hol nyelvét nem értették, de útja bátorsá-

2
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gos sövények közt haladott. Egy kies és regen óhaj
tott térre jutott; széles viz feküdt lábainál, a' fák 
árnyai rovidebbek lettek a ’ felemelkedett nap fé
nyében. Megdöbbent i t t ,  jobbra örvény, balra ör
vény. A’ siklói irtozatos állatok vigyorogtak feléje, 
és a' hegyek mélységbe eséssel fenyegetők. „Én csak 
a’ közép utat választom; ok nélkül nem építették!“ 
m ondá, ’s vigyázva intézé lépteit a’ karozat nélkül 
való hídon. Ennek végén egy magas hegy állott elé
be. Ment ő felfelé; terhes volt az u t , de a’ tetőn 
békés árnyék kecsegtető a’ boldogság hajléka enyhé
ben. Délre hágott a’ nap, ’s vércseppeket facsart az 
utas homlokáról. Egy virágot akart leszakitni a’ te
tő n ,  de tövise megsértő kezét; szakasztott m ásikat, 
de illatja szenvedhetetlen volt, — igy maradt v i
rág nélkül. Lepihent az árnyékban, ’s késő ébredt 
fel. Intette a’ czél, ’s haladt lefelé, h a la d ta ’ nap 
is lefelé. Ekkor vette észre , hogy útja legszebb 
részét elaludtál Meszsze, de lassan elnyúló vidék 
nyilt meg előtte; bádjadt szellő ingatá fürtjeit, mellye- 
ket a’ reggel édes dere megcsípett. Ekkor nézett 
viszsza, de —  jaj, eltűnt a’ tér, mellyen nmosolyog
va jö tt  keresztül, ’s egy fátyol húzódott szemeire! —  

-Előtte volt a’ végtelen tó ,  ’s a ‘ nap leszabott!
„Hova lettél czélja vándorlásomnak?“ felkiálta 

fájdalmasan, — „hol talállak fel tégedet?“ ’s rezegve, 
mint aczélütés hangja, zúgott el felette egy szellő 
„ tú l ,  tú l!“  leheléssel kinémulva. Egy méhecske 
kínlódott előtte a’ fűszálon. „Bajlódol kis polgár?“ 
kérdé.

„S írok , hogy életemben nem dolgozhattam an
n y it ,  mellyben örökké élnék; napom leszállóit!“

A’ tóban zaj támadt. Egy lúd csapkodta vígan 
a’ békés hullámot, mert a ’ csillagok viszszaragyo- 
gását meglátta benne, 5s faldosni akará.

„Úgy csalja meg m agát, —  mond kaczagva a’ 
parton egy kígyó, — a’ ki kényességből hijába- 
valóságokkal é l , 's lehetetlenségek után sovárog! 
Balgatag lúd! nem tudod, hogy az utolsó éj után az 
örök iiap fényességétől minden csillagok elenyész-
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n e k , ’s többé nem lesz, mi után kapkodjál! —? —“  
így szólt a1 kígyó, kaczagott, Js pajkosan mardosa 
egy előtte beverő szivet.

,,’S te mivel élsz? —  kérdé tőle a’ vándor , — 
hogy nem rettegsz az éhelhalástól.“

„Királyok szivével! Egyiket megemésztem , ’s 
másik nő helyette. Lábaikra tekerődzöm, igy visz
nek a’ tú lpartra , hol nem lészen általváltozásom; 
a’ kígyó ott is kígyó marad.“

Megborzadt a ’ v án d o r ; de egy hattyú édesebb 
énekkel repült a’ tóba le ,  ’s a’ nap végsugári után 
evezve igy sirdogált:

„Eltűnt éltem kies tavaszának díszeit a’ zivatar 
elpusztitá. Magas reményeim a’ viszontagságok kar
ján teljesedetlenül hervadtak el. De békét kötöt
tem a’ fájdalmakkal, ’s megtanitának, hogy itteni 
látásom csak álom volt, ’s czéljaimat ott érem el, 
hol az élet végeden. Megváltam mindentől, a’ mit 
csak szivem szere te tt; de lemondásom szép jutal
mát egy ösmeretlen éj után feltalálom! — Viszsza, 
viszsza édes tünde képek! ti csak gyötrőji vagytok a 
felejteni nem tudó kebelnek! Az én szivem már 
nem érzi csalatástokat, oda kívánkozik, hol epedni 
megszün!“

Többé nem hallatszott szava, csak az utas zaj- 
gott még a’ hullámokon, ki a’ hattyút követte. Le
szállt az éj sötét szárnyaival, ’s az élet vándorát 
még a’ partnál uralkodó idő sem tudta hová lett? — !

Némulj el énekem, mint haldokló ember vég 
sóhajtása, vagy mint a’ hütelen barát emlegetése, 
meliy meg szűnik, mint zúgása a’ cserének, ha azt 
őszi szél patakba ragadta!“

így énekelt haldokolva az ősz dalos, ajaki már 
elkékiiltek , ’s „Istenem! vedd magadhoz lelkemet!“ 
sóhajtva, lelke kikölt borulatiból. — Elmellőzöm 
ezen gyászpillantást, mert emléke igen neveli vesz
teségem bus érzeményét. Nem sokára búcsút vettünk 
ez annyi boldogsággal teljes, de elszomorodott 
vidéktől, ’s jó  apám várába ide költöztünk. Némán 
mentünk el sokszor egymás meflett e’ tágas palotá-
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ban, mintha hibázott volna közülünk valaki, *a csak 
lassanként derültek viszsza jó  napjaink. Televér még 
ekkor is került m inket, — mint mondá, — boldo
gokat. Szivét titkos bu m arta , de felfedezni nem 
akarta soha. Egy kápolnát épitett szülőjinek sírja fe 
le tt ,  "s lemondva a’ világról ’s annak kelteméiről, 
viszszament őseinek puszta hajlékába, hol mai napig 
is magányos remeteéletet él. —

Ez időben édesapám is elköltözött tőlünk örök
re. Ki nem állhatám már sok veszteségemet, ám bír 
Dalaira hathatósan vigasztalt, felmentem a’ király
hoz, ki kedvesimmel igen szívesen fogadott. A’ jó 
Gizela el nem ereszté magától Dalairát. Igaz, hogy 
legszebb volt ő mindenek között, de egy ifjú német 
herczeg a' királyné rokona K am ut, ki bizodalmám 
megnyerte, beszéd közt állitá egykor, hogy a’ leg
főbb boldogságot a’ szép nő te rem ti; de a’ legszeb
bek leghivtelenebbek. — Lángra gyultam én ’s nőm 
hűsége mellett becsületemet kötöttem ki. A’ próba 
elkezdődött. Gyulámat e lre jtem , már két nap sirt 
utána Dalaira, én pedig ő hozzá is hidegebb lettem. 
K am ut magára vállalta a’ csábítást, mert bonjában 
sokat tarthatott kedvességéről. Az adott jelre ka- 
czagva lépteni a’ palotába, ’s K am ut felém jővén, 
Dalaira osztályának ajtaját szántszándékkal nyitva 
hagyá, bogy feleségem, kit ő előre felingerelt, h i r 
telenségemről hallhassa beszédünket.

„Béla! szeretném tudni örömed okát?“ kérdé tő
lem a5 herczeg.

Én már megtanítva lévén, könnyedén feleltem: 
„És te nem kaczagsz vélem együtt? hiszen gondol
ha tod , hogy híjába nem já rtam !“

„H ol?“
„Ama’ szép vadásznénál a’ kékesi erdőben.“ 
„Kit még én se vehettem le lábáról ?“
„Ott, ott! Milly balgatag, ki aszszonyi hivségen 

építi boldogságát! A’ szép aszszonyt egy oil) em- 
be* karjai között leptem m eg , kitől a’ szemfüles 
vadász se félthető. Csak szin az aszszonyok rénye, 
taeVty hibájikat szerencsésen eltakarja. Mi tőlünk
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á lé r t  félnek« hogy tilos szerelmeiket, melly szivek
nek legédesb élelme, mi szabadok kikürtöljük. 
A1 szép vadászná i s , hogy halgatásra kötelezzen, 
titkához szerencséltetett.“ '

„De ha megtudja hitvesed? (') tőled nagyobb 
kímélést érdemlett volna.“

„Ő csak most méltó ream, mikor egy hangot 
pen d ítü n k !“

,,'S elfelejthetett csak pillantásig is ? “
„Ó hK am utl miért kell ezt újra elgondolnom! 

Szentebb volt Dalaira előttem egykor mindennél; 
jobban szerettem őtet,‘mint a’ boldogságot, melíy 
nélküle számomra jövendő volt. Mi jól tudta palás
tolni szive fondorságát. Csak gondold: tegnapelőtt, 
midőn már jól besötétedett, egy apród ezt beszélte 
a1 folyosón társának: „Itt van az a’ szép menyecske, 
a’ siroki vitéz nője; ez szerette Lőrinczet, k it Rá
koson kerékbe törtek. D e rék , izmos volt a*1 legény, 
’s míg Béla Erdélyben táborozott, sok édes éjeket 
töltött a’ Dalember leánya ölében. Az a’ kis gyer
mek is, kit Béla fijának vél, oily piros kondor, mint 
ama’ ficzkó volt. „Lásd K a rn u t! én tőle ugyan meg 
nem válók, mert hittel fogadtam; de engemet többé 
ne vakítson, én is találok hasonló örömeket!“ így 
szóllék ’s elhagytam a’ palotát.

Óh G ábor! átkozott a’ pillantás, mellyben ide
gen nemzet szokását követve életem angyalát pró
bakőre állítottam! Milly édes volt az én boldog
ságom, érezvén hölgyem tántorithatatlanságát! Mig 
őseim szokása szerint kételkedni nem tudtam hiv- 
sége fe lő l , addig kebelem, ’s boldogságom közzé 
magát a’ pokol ördöge nem fúrta b e !

Viszszameut Karnut Dalairához, de hölgyem 
nagy lelkét se beszédem keserűsége, se Karnut esdek- 
lése meg nem rendité. — Csudáivá ő t ,  mint egy 
Is ten t, keresett fel engem sC herczeg. „Dalaira győ
zött barátom! — mondá beléptekor, — a’ mennyből 
is irigylenék egy illy földi szerencsét. Elbeszélem 
hazám leányainak egy magyar nő állhatatosságát, — 
és ha itt  a’ hivség nem érdemtörekedés csupán , ha



nem nemzeti tulajdon, — úgy hazádtól kérek szi
vemnek egy angyalt, ’s maradékim a’ leszámolásban 
szeplőre nem találnak!44 Ekkor léptem boldogságom
nak legmagasb egére, ’s hálám buzgó ömledezésével 
vártam gyermekem érkezését, hogy Dalaira lábaihoz 
boruljak. — Domonkos érsek jö tt  szomorún felém, 
egy levelet tartva kezében, ezen felindulásomban. 
Jaj nékem ! a’ levél foglalatja e v o l t :

„ „ H a  megbánnám valaha miattad magam fel
áldozását, nem látnád többé szerelmem zálogit. 
Ez esküvel jutottam birtokodba. Béla! megtettél 
mindent, a’ mi ezen fogadásom betöltésére kötelez. 
Engem nem fogsz látni soha ; de ha rem ényiheted: 
légy szerencsés! És majd, midőn a’ kis gyermek, kit 
az égben utánad ösmérnek, édes anyát kér tőled, 
akkor, — csak akkor jusson eszedbe.. . .  Dalaira!44 44

Elment ő Gábor! elment, ’s talán örökre! 
Esztendeig bolyongtam utána az országban, mig 
végtére itthon hallottam meg egy szénégetőtől, hogy 
azon időben, midőn engem elhagyott, ama’ megmér
hetetlen mélységű tóná l* ) beszélt vele, ’s utolsó 
szava is az volt, hogy én legyek szerencsés. —  Azt 
gondoltam egy ideig , hogy az elkeseredés gyilokja, 
vagy egy boldogtalan gondolat a’ mélységbe tasz itá ; 
de egy bizonyos hajnalon egy holló röpült ablakom
ba , ’s magát megfogni szelíden engedé. írás volt 
nyakára k ö tve , azt kibontottam. E ’ sor vala reá 
írva: „H a boldog Béla, úgy még adott az ég vigasz
talást —  Dalairának !44 Kimondhatatlanul megvi
gasztalódtam én ez á lta l , ’s remény támadt lelkem
ben az ő feltalálhatására. Szégyenlve gyengesége
met, mentséget nem Írhattam, csak ezen nyilatkoz- 
ta tást: „Dalaira nélkül a’ boldogságra nézve örökre 
kiholt —  Béla.44 Viszszakötve csomóját, a’ kedves 
hollót utjának cresztém. Minden lovasaim ’s ma-

*) Úgy tartják, hogy a1 siroki sziklató tengerszem, ’s gyakori apa
dása ’s áradása miatt közös a’ tengerrel. A’ várban még megvan 
a’ kút, mellybe ha egy kacsát vagy ludat eresztenek, a’ tóban 
bukik fel.



gam is lóra ü l tü n k , de h íjában! csakhamar el
veszítettük szemeink elől. Éjszak felé Röpült. Da- 
lairának más hírét nem haliám soha. Már másodszor 
adta viszsza a’ tavasz vidékem díszeit, már második 
tél csatázik váram vitorlájával, hogy őtet titkaim
ba záródva siratom !“

„Kürtölést hallottam,“ monda Gábor. „A ’ hajnal 
hasadt k i,“  feleié szunnyadásából feleszmélve Bá
li zs.

„Ez elég volt egy éjszakára! — sohajtá Béla 
megfogva Gábor kezét, — nyugodj le barátom! ha 
az álom valamit viszszaadhatna édes múltamból, Ö- 
jömest dűlnék én is jótévő karjába!“ ’s lenyugod
tak. —  —

Csak nehány napokat tölte még Gábor Sirokvá- 
r o t t , már is unalmat érzett, mert vidor elevensége 
foglalatosságot kívánt. „Béla! szeretném megfutni 
vidéked, je r menjünk vadászni!“

„Én már nem vadászok, — monda Béla, —  a’ 
szép kerecsent is bátran hagyom elröpülni fejem 
felett, mert azt gondolom, hogy néki is van egy 
kedves tá r s a , melly az ő elvesztését igen fájlalná. 
De nem bánom, járjuk meg a’ bérczeket; elmegyek 
k edvedért!“ —  Itt egy szép őz, amott egy szirmos 
ordas róka , ’s farkasok hullottak el, — ’s Béla pil
lantott: „ I t t  a’ kút barátom, hol Dalairát legelészel^ 
megláttam! Ha még olly édes lenne e’ v iz , m int 
akkor volt; óh de nékem minden megváltozott! — 
Nem látogatnánk meg a’ Remetét, Dalaira báttyát? 
Már két éve, miólta nem láttam.“ Gábor ohajtá ezt, 
’s mentek.

Két magas cserfa k ö z ö t t , mellyek leveleit a’ 
tél megsárgitá, állott egy feszület a’ kápolna előtt. 
Ott imádkozott a’ remete ekkor is. Béla és Gábor 
észrevétlenül járulának hozzája, ’s ez viszszatekint- 
ve egy sikoltással lerogyott. A’ boldogságos szűz 
képe függött nyakában, ’s körülötte egy holló repde- 
sett. Felnyiták kámzsáját, ’s szent Isten! ,Béla meg-
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Ösmérte — D alairá t! -------A' legszentebb világos«
ság lebeg felettem ; szivemet magas érzetek emelik; 
de e’ jelenést méltóképen nem tudom, nem lehet 
lefestenem! -------

Egyes ember nem bírta volna kiszabadítani 
Dalairát Béla karja iból, a’ mint ez azt balkezével 
szivéhez ölelve tartá. Jobbja az ég felé emelkedett: 
„Véghetetlen minden boldogságok előtt! — sohajtá, 
— csak még egy viszszamosolygásra küld belé vég
leheletét az életnek, szenvedéseimre nem kérek e- 
gyéb malaszíot !“  Ha volt a’ földön, vagy van és 
lehet isteni érzés, ez valóban az volt. — A’ felesz
mélő nem lebeghető Béla nevét, mert azt a’ boldog 
ajka szívta fel. „D ala ira , Dalaira! ártatlan voltál 
te, mint a' csecsemő kisded gyönge sóhajtása! I tt  a’ 
Megváltó szent képe előtt esküszöm: hogy a’ mit tet
tem, nem szivemből származott. Az próba volt, mert 
becsületem 's ártatlanságod kívánta. De Isten lássa 
azon országot, hol az aszszonyok okot adtak a ’ hiv- 
ségökben való kételkedésre! D a la ira ! Gyula is zo
kog te u tán ad !“

„Hol van ő ?“  kérdé Dalaira tüzesen , ’s kebele 
felemelkedett.

„Sírokon vár tég ed e t!“
„Béla! elhervadtam én , rózsájim elvirultak!“
„Uj tavasz jön megint.“
„De egy uj fergeteg. . .
„Oh ne mond azt!  —  sohajtá Béla ajakit le

zárva , —  hamarabb öszvedül a’ világ, mint hitem 
m egrendül!“

Dalaira ájtatosan borult le a’ feszület elő tt, ’s 
a’ mit rebeghetett, csake’volt: „Mennyei atyám! hála 
néked és dicsőség !“

, /S  bátyád hol van?  — kérdé Béla, —  ő nem 
osztozik velünk a’ feltalálás boldogságából ?“

„Ó feltalálta, a’mit keresett!rott alszik ama’ hant 
a la t t ,  még fii nem bujt alóla ki.“

„ ’S mikor holt meg?“
„A ’ libák színe még akkor ollyan volt* mint 

a’ pázsitos dombtető, mikor a’ nap eltávozik.“
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Béla megösmérteté Dalairával Gábort, ?9 ez vég- 
betetlenül örvendett, barátjának karjai között látván 
a’ földnek angyalát.

Nem véltem szükségesnek Dalaira érzése lefes- 
tésé t, midőn egyetlen egy Gyuláját az életnek is
mét megnyíló kebeléhez szorította. Az édes szü
lők , kiknek meg nem osztott szive az égtől nyer 
magzatot, érezhetik az illyen örömnek édes meg
foghatatlanságát. —

Boldog napok mentek keresztül Sírok vára ma
gas tornyain, ’s a’ benlakók életét zivatar nem há
borgató. ’S ha a’ gondviselő ollykor Dalember földé
ről beköszöntött: „Mi hir van a’ völgyben?“ szok
ta kérdeni Béla. A legközelebbi jelentés e’ v o l t : 
hogy azon vidéket, melly az öreg ’s a’ remete ide
jében jótétemények lakhelye volt, a’ kápolnáról Isten 
mezejének nevezték. De a’ környék most szomorú, 
mert a’ jóság ’s ártatlanság onnat eltávozott! — 
Dalaira érdemiette ezt meg. —

„Vizsgáld meg jól e’ képet,“  mondá egykor 
Dalaira Bélának. „Szép igen szép! “ válaszolt ez, és 
Gábor is úgy találta.

,,E’ kép vitte sirba Televért,“  folytatá Dalaira.
Alig pihentek meg az ágostai harcz után a’ 

német vitézek, midőn Pizarró zászlója alá ezeren- 
ként tódultak. A’ hitüldözés lelke feltüzelé Vandanda 
pogány népeit, ’s ezek üldözni kezdők a’ szent föld 
keresztény lakosit. Televér, bár fogoly volt Ottó 
udvarában, kereszt alá Íratva magát, kardot ’s sza
badságot nyert. Édes kép lebegett előtte , melly a’ 
sülyedező homoksivatagokon is véle élt. „Koszorút 
viszek hazámnak, vagy a’ Megváltó koporsója felett 
halok meg!“ mondva, rohant az ostromnak. Egy 
sugár ifjú harczolt mellette lezárt sisakban, ’s egy 
gyors csapás életétől fosztotta volna meg, ha Tele
vér a’ kicsapó bajnokot le nem veri. „Köszönöm 
hős Magyar! —  szólt a’ megszabadított, — most 
már életem kétszeresen t ié d !“  ’s ezen képet adta
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által bátyámnak, ki reá tekintvén, a' szerelem 's 
boldogság reményére gyuladt. Körülnézett, de az 
ifjú eltűnt. E ’ nap harcza után illatos olajerdők fo
gadták be nyugalomra a’ hőseket. Televér magányo
san ült pillogó tü zén é l , ’s lelke az ösméretlen szép 
után epedett. Ezerszer nyomta ajakihoz a’ képet,  
ezerszer nézett ég felé, midőn amaz ifjú, kinek éle
té t megmentette, elébe állott.

„Nyugalmat a’ harcz u tán , bajnok!“ köszöntve 
kezét nyujtá Televérnek.

,,’S győzedelmet az igazság mellett harczoló- 
n a k !“ viszonzá ez.

„T e levér ,  sors üldözöttje vagy te l“
„ ’S te ösmersz engemet?“ — kérdé Televér 

csudálkozva.
„Szivébe zárta képedet, ki téged Silicó partjain 

á ltalkisért! Hazám nem a’ te hazád ; de azért nem 
szégyenlem eredetemet.“

„K i vagy tehát?“
Az ifjú kikapcsoló sisakját, ’s Televér elfelej

tett szóllani tovább. — Ama’ szerelemhazában, hol 
öröktavasz ^ririt, Miiaura Berengaríus leánya Vila- 
cárában látta meg Televért, ’s felejtve nemzete if- 
ja it ezért, ki fegyvertelenül szaladó attyát élni h a 
gyó, lángola. De a’ végzés gátolta öszvejöhetésöket, 
’s csak akkor, midőn Yalasquez Károly serege Ró
mából elindult, tudta meg, hogy Televér a’ tábor
nál van. így ment utána vitézalakban Jerusalem 
falaihoz. —  Siirii bodor fürtökben lmllámlott alá 
sisakjából a’ világosság előtt való legsötétebb éjnél 
is feketébb haja, mellynek előfürtjeihez igen illettek 
ragyogó nagy fekete szemei. Orczája havába oltyan 
szin vegyült, millycn a’ zöld bojtjaiból még egé
szen ki nem fejlett rózsabim bó, ’s a jak it ,  mint a’ 
fücseresznyét, a’ szépség és szerelem vérlánggal fes
tette. „Miiaura volt nevem apám udvarában, — kez- 
dé a’ hősleány, —  ’s ezentúl mi legyen, te gondod, 
szép Magyar!“

,,’S elhagyhattad szülőjidet?“
„A- madárkák is elhagyják boldog fészküket,



mellyekhez szeretet kötözi; Televér! szerelmed re* 
ményt adott nékem , véled a’ rokonérzemény arany
időt ígér elvirágzott paradicsomban is. Ha kebled 
felfogja e’ lángolást, szenvedni megszűnők !“

Képzelheted Béla! mit érez egy ifjú, midőn előtte 
áll megtestesült alakban azon mennyei kép, mellyet 
álma terem t, szive pártul fog, ’s első sóhajtása 
óhajt? — Tüzesebb, de vigyázóbb is lett ezentúl 
csatája bátyámnak, ’s megösmérte, hogy a’ szabad
ság, mellyre ő fény ’s ősi érdem által született, 
milly drága kincse ez életnek, -s hogy a’ végzés tit
kos utjai nélkül, mellyekre a’ halandó sokszor zú
golódik, czélunkat, szerencsénket nem érhetnők. De 
a’ hü leány ha viszszaemlékezett senkivel se közlött 
eltávozására és szülőjire, könnyek tölték meg sze
m eit, ’s lépésében a’ volt mentsége, hogy megnyílt 
már pályája, mellyen rendeltetése czélja felé sietnie 
kellett. —

Meg volt már törve az erős kerítés, ’s a’ Szara- 
czének bizodalma csüggedezett. Még egy rohanás, — 
’s a’ keresztes zászlókkal játszott az ünnepi szellő 
Jerusálem falain. Az egész keresztény világ háiaosz- 
Jopokat emelt a’ vitézeknek, 's buzgó öröm várta 
a’ hazatérőket. Csak Televér nem készült még. Hal
dokolva ült mellette egy cziprus árnyában, fejét 
ölébe hajtva Miiaura. „Korán haliám felettem elkon- 
gani a’ halál bus harangját, — igy szollá hidegülő 
a jakkal, — T e levér! a’ túlparton fogok reád vára
k o z n i! Talán vétkem ostoroz, hogy szerelmem hi- 
vebb volt lánczaimnál. Még most is kedves vagy 
nékem, bár miattad halok meg, — kedvesebb, mint 
az élet, mellytől meg kell válnom, ’s ezért nem sza
kadhat ki belőlem a’ lélek! — Meghalok nem soká, 
én jól tudom; de te menj viszsza édes hazádba, és 
ha egy nálam szerencsésebb hölgy karjain óhajtá
som szerint véghetetlenül boldog lészel, akkor — 
reám is emlékezz m eg!“ E ’ volt utolsó szava Miiau
rának , ’s véglehelete Televér ajakin állott meg. — 
Vigasztalhatatlan vala bátyám ezen vesztesége felett; 
de meg kellett válnia szive üdvétő l, m ert e’ föld



néki több rózsát néni adhatott. A’ czrprus dereká
ra  egy Spanyol ezt metszé: „Miiaurával a’ hivség 
itt  nyugszik.“ --------Eltávozva Esztergámból, bá
tyámnál rejtem el magamat, ő minden napkeletet 
ezen énekkel üdvözlett:

„Ébredj, ébredj szendergő te rm észe t! üdvezlégy 
nékem hajnal gyermeke, mert nyájas vagy, mint a’ 
szerencsétlenek vigasztalója,’s felséges, mint a’ volt, 
ki magával együtt életem boldogságát is eltemette. 
Óh! majd ha amaz árva árnyékot, hol ő nyugszik, 
hoszszura nyújtja sugárod, melegítsd fel Miiaura ham
v á t , én is nem soká leszállók!“ Szokása szerint 
ment ki egy reggel, minekutána vérző szive sebeit 
nékem felfedezte, s a1 kereszt előtt leborulva halva 
találtam.“  —

Midőn már a* feltalált boldogság ’s viszontlá
tás öröme édes megelégedésre változott, akkor Gá
bor viszszatért Sümegre. Béla és Dalaira nyugalmát 
többé zivatar nem háborgatá. ’S midőn a’ legöregebb 
kort elérték, elbeszéljék serdülő unokájiknak, hogy a’ 
boldogság nem mindig fénypalotákban, vagy csendes 
kunyhókban lakozik , mert annak forrása csak a’ jó 
szívben van. —

De a’ pusztulás vaskarja Sírok felett is eltörte 
veszszejét. A’ magyar őskorban három század látta 
csillogó pompáját, ’s most Hevesben közel Egerhez 
a’ hajdan édes képein tűnődő lelkes utas ott düle- 
dező tövises sziklafalakat talál, mellyeken az éj 
sötét csendében egy-egy halálmadár huhogja el szo
morú nótáját.

[ÁRVAFFY BÉLA.

E g y  melykép alá.
Tégedet a’ mivész örökített bájos ecsettel;

Ámde neved tiz év múlva örökre kihal.
Vaskapui KAPUY KAROLY.
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Ä  Bahr iah háza Algírban 1830.

A’ Fran ez iáknak Afrikában táborozó seregeire néz
ve a‘ Bakii József és Jakab uraka t , attyát és fiját, 
ngy tekinthetni, mint különös isteni gondviselést. 
Alig találkoznék az öszves hadiseregnél tiz katona
tisz t, k ik  e’ háztól valami szolgálatot vagy részvé
telnek bizonyságait nem vettek volna. A’ ház hosz- 
szu folyosúji és márvány-Jépcsőji szünet nélkül han
goznak a' franczia katonák járdalásától, és mindun
talan érkeznek meg a’ sok követek és posták, vagy 
egymást kerüldözik, hogy busz külömbféle ügyet 
is egyszerre jelentsenek. A’ Bakri urak mintegy 
sokszorozni láttatnak magokat, hogy mindenek ki- 
vánatinak elégséget tehessenek. Nemcsak pedig a’ 
kormány, generálok és tisztek folyamodnak e’ ház
hoz, hanem a’ közkatonától fogva a’ marsaiig kiki 
tud ja , — valakinek holmi sziikölködése vagy csak 
óhajtása van is, — hol lehessen annak elegettenni, és 
a’ legnag) óbb bizakodással megy Bakriékhoz. Valami 
különös és impozáns látomáuy, miként teljesitik egy 
öreg kalmárnak parancsait, ki a’ franczia udvariság- 
nak formájit birja mindenképen, csak egy jeladásra 
Negerek, Maurok, Zsidó k_, Kabülok, és mindennémü 
lörzsökbcli emberek, kik minden lehető nyelveken 
beszélnek. Ezek a' félig mezitlen és nap-égetett bőrű 
emberek, csak egy szakadozott szőrköpönyeggel 
övezve körül , reggelenként megtelepednek a1 ház 
kapujinál és várják a’ bizományokat, mellyek nekik 
ju tn i  fognak. Naphoszszat száz meg száz szolgákat 
láthatni a’ lépcsőkén és pitvarokon heverve, kik az 
urak parancsaira várakoznak. A’ Bakriak ezen szol-
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gáji m asszájában  vagyon valami, a’ mi a' közép
korra emlékeztet. Azt hinné az ember, hogy vala- 
melly akkorban uralkodó olasz herczegnekjházában 
találja magát. — Mind ezen sok nép közül pedig,melly 
most a1 földen elnyujtózva hever, naphoszszat csak 
egy sem marad foglalatosság nélkül. A’ parancsoló 
már előre elhatározta kinekkinek szolgálati dolgát. 
Minapában Bakri ur egy levelet pecsételt le 's utána 
nem sokára egy vak kiáltást tett, mellyet alig lehe
tett észbevenni. Erre  egy pillantat múlva tizen is 
ismételték azon kiáltást, és csakhamar egy ember ott 
termett. Kabüla volt. Épen olíy athletai testalkatú
nak és vigyázatos képűnek látszott, millyeknek e’ 
hegybeli népek rendszerint esmertetnek. Constanti- 
nébe kellett neki elutazni: sebes-futó követ volt ő. 
Majd kevés napok múlva talán hírül fogja hozni 
ezen nagy tartomány beyjének ünmegadását, mint 
már az orani beyét hírül hozta. — Néhány naptól 
fogva igen észreveh etőleg kezd fogyni a ’ hadisereg 
számára való vágó marha, és Selliére ur (k it  e" dolog 
illetett} nem talált többé módot marháknak állításá
ra  ,* úgyhogy a* fogyatkozás miatt zúgolódni kezdett 
a’ nép. Bakii hivattatott a" fő hadi tisztség elejébe, 
és azonnal meg lett nyugtatva m inden; mert azt 
ajánlotta, hogy ő annyi marhát á l l í t , valamennyit 
tőle k ívánni fognak. Kevés minuták múlva húsz 
Arábok megannyi arányzatokban es utakon lettek 
mozgásba hozva, és 48 óra lefolytéval hatszáz Ökör 
állott készen Algírban a" seregnek vele-parancsolat- 
jára. — Bakri már mintegy m ásfélm illió frankm i 
fekvő jószágokat szerzett Algír táján. Egyébiránt tud
nivaló, hogy ő zsidó hitit, és ó szolgaitatott alkal
mat a ’ mostani háborúra. k . j. p .

Haszontalan tünemény.
, Bár zörgő tünemény levegőt megrázhat is ollykor; 

Szárazi légvillám, — nedv nem itatja nyomát.
HKABOVSZKY DAVID.



A z árvasanyargató Heréngyesy 
m d  disznó.

vad göbét Heréngyesy 
Tulajdonos, ki a’ szegényt, 
Árvát, meg a’ bus özvegyet 
Irgatlanul sanyargatá,

„N o most kezemre jutsz, ne félj!
’S ingyen tovább a’ makkomat 
Nem faldogálod , hej góbém!44 
Ekként beszéli Herengyesy,
Reá szegezve fegyverét 
A' vadra. Csitt! csütörtököt 
Mond néki fegyvere. „M egállj ! 
Imigy morog Herengyesy, •— 
Nékem, te vad, ma megfizetsz.u — 
,,M eg, meg, nefélj te főgonosz! 
„Néked ma én adót adok,“
Ekként röfög feléje a’
Lövésre szánt sertés göbe.
A' lobbanó port megtöré 
A’ serpenyőn Heréngyesy,
’S puskája most lobbot vetett,
De még se’ sült el. „Jól vagyon,44 
Így dörmög ő, — még harmadik 
Próbámat is reád vetem ,
’S legyen szerencséd még nagyobb; 
De fegyverem mégis ledönt.
A’ vakmerő! nem is szalad 
Előlem.“  — Erre megveré 
A ’ tűzkövet Heréngyesy,
És felporozta fegyverét.
Puff! a1 göbét megvérezé,
*S a* földre dÖnté; ámde hogy 
Hozzája megy, felugrik a*
Vérébe’ hörgő állat, és 
G'zombját azonnal bekapó,

Megtámadá erdőjiben.



’S *’ földr* rántva tápdelé
A' vad vadász, tulajdonost. —-- 
,,T e özvegyeknek gyilkosa,
Te árva repek ostora,
Te a’ szegények menyköve!
Ha n»ég nem állott rajtad a’ 
Szegények 5 árvák ’s özvegyek 
Orlelke boszszut: állok én.tl 
így borge a1 vérző göbe,
’S a’ vad vadat széltszaggatá.

• •
Ne bántsd az árvát ’sí özvegyet,
Ne bántsad a' szegényeket 5 
Mert égbe hat vétked , kemény 
Boszszut kiált reád, 's midőn 
Nem véled, a’ halál lesújt.

LENCSÉS.

Ä  páva és a sas.

Mennyei villámhordónak választatván hajdan 
a’ sas, hizelkedve kívánt minden madár neki vala
mivel kedveskedni: horgos orral a1 bagoly; éles 
körmökkel a’ karvaly; sima toliakkal a’ vércse; 
díszes búbbal a’ babuta: ’s a’ t. — el is fogadta né- 
mellyekét a’ harag postája, a1 többiekét megkö
szönte; — de a1 hogy kínálja pompás farkával a’ 
páva is; — távol légyen! kiált hozzá: igen terhes 
akadály volna az éghez emelkedőre az a’ szemét
dombra való végtelen czifraság; csudálom, hogy férj- 
fi létedre ott is hordozhatod.

Nagy a’ különbség a’ díszes csinosság és dísz
telen czifraság között; ez az aszszonyokat ugyan 
csak gyanúsokká; de a’ férjfiakat valóban hibások
ká teszi.

LENGYEL GYÖRGY.



i 33

M agyarország földének 's a hozzá ta rt özét 
tartományoknak történetei3 a' legrégibb idők

tő l fogva  Sz. István királyig rövideden 
előadva.

M a g j  Írország egy azon európai tartományok kö
zü l,  mellyek még a’ többi pallérozottabb külső nem
zetek előtt nem igen esmeretesek, jóllehet ez, akar 
természeti tulajdonságaira, akar nevezetes történe
teire nézve , szinte úgy megérdemli a' figyeimetes- 
séget, mint a’ sok írók által magasztalt akarmelly 
külső ország. A’ tiszteletet érdemlő régiségnek ró
mai és gothus m aradványai, mellyeket eddig az 
idő meg nem emésztett, több századoknak mester
séges mivei, a’ mostani újabb iziésii emlékekkel ’s 
épületekkel egybehasonlitva, szembetűnő contras- 
tot tesznek. —

Hogy a’ mai Magyarország földjén, attól az 
időtől fogva, mellyben azon lakni kezdettek, mi
csoda dolgok történhettek ’s miféle nemzetek lak
hattak? az előttünk egészen esmeretlen, mivel vagy 
semmi irásbéli tudósítások arról nem voltak; vagy 
ha voltak is hajdanában, a’ későbbi időkben vagy 
mind elvesztek, vagy pedig eddig legalább nap
fényre nem kerültek: a’ mellyek pedig vágynak, 
azok újabbak, következésképen nem egészen 
hitelesek. Az újabb történetírók közül ugyan 
sokan úgy vélekednek, hogy a’ nemzetek legrégibb 
történetei nemtudásában, az ő durva állapotokra 
nézve, olly kevés kárt vallunk, mint a’ most nem

a) Fröhlich Dávid késmárki születés és 111 Ferdinand királyunk á l
tal egész Magyarország niathematicusának kineveztetett tudós 
hazánkfija, a’ Prodromus Chronici Hungáriáé czimil munkájában 
Magyarország hajdani lakosairól sokat irt; de én Fröhlich véle
kedéseit bizonytalanoknak tartván, munkáját nem használtam.

3 '
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régiben feltalált vad népek jövendőben pallérnzof- 
tabb állapotjokban nem fogják sajnálhatni az ö ré
gibb pallérozatlan korokban viselt dolgaikról való 
tudatlanságokat: de ez hamis állítás, ’s a’ bolcselkcd- 
ve vizsgálódó előtt, a’ nemzetek eredete ’s azoknak 
hajdani gyermekkora szinte olly nevezetes, mint a’ 
mostani. Hazánk abból a’ 'részből is érdekel, hogy 
viszontagságai egy olly nép a)  történetemül vágynak 
egybeköttetve, melly mind e’ mái időkig még leg
emlékezetesebb a’ pallérozoltabb emberek előtt, még 
pedig azon időpontban ütközik a’ két történet ösz- 
ve, a’ mikor a’ Rómaiak történetei legnevezeteseb
bekké kezdenek lenni.

A' mennyire előttünk tudva van, a’ mostani 
Magyarországa’ hajdani időkben négy egymástól kii- 
lömbűzött országokból állott, 11. m. Pannóniából, 
a’ Quadusok földéből; a’ Metanasta Jazygesek tarto
mányából és Dáciának egy részéből.

A’ Pannónia nevezet, — mellyet némcily irók 
Paeoniának is mondanak, de a’ melly hibás, mert 
Paeonia Macedonia egy része volt, — Dio Cassius 
szerint, in Őrig. Celt. ind. geogr. a’ P a n n ó n i a  
szó alatt, ’s ismét a’ II. könyvének 57 czikkelyében 
a’ Cellák nyelvén völgyeket je len tett ,  mellyck tá
nyér-vágy tálacskaforma üregűek ’s dombornságuak 
voltak. — Mikor a’ Rómaiak Pannóniát elfoglalták, 
akkor azt, a’ GalJusoktól származott Scordusnisok, 
Tectosagusok, b)  Bojosok, c)  Tauriscusok, d) Belgi- 
t á k , eJ  Brencusok, ezeken kivül pedig még 
más apróbb nemzetek is lak ták , u. m. a’ Serrétek, 
Scrapillusok, Jasusok, Andizetek, Arivatok, Aza- 
lusok, Amantok, Catarusok, Cornacaták, Eravis- 
cusok, Latoricusok, Oseriaták, Yarcianusok, Co- 
lapianusok, Hercuniatok, de ezek nagyobb részt

a) T. i. a’ Rómaiakéra).
bi Justinus Libro 24. Cap. 4. — Libro 25. Cap. 2. — Lihro. 32. Cap. 2. 
c) Strabo Libro. 7.
4) Strabo Libro. 5. *
e) Plinius szerint. Ezek azoknak a’ Gallusoknak maradványai, kikről 

Just. Lib. 24. Cap. 5 irr, ’s kiknek Belgius volt a’ vezérek. 
t) Ezeknek Bren mis volt a’ vezérek. Justinus Libro 25 Cap. I.
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mind esméretlen népek, és csak a’ Kulpa vagy 
Colapis mellett lakott Colapianusokról, a’ Száva k i
folyásához közel lakott Latoricusokról, a’ Duna ’s 
a* Claudius hegy mellett lakott Scordiscusokról, és 
a’ Claudius hegysor megett lakott Tauriscusokról 
maradtak reánk némelly tudósítások.

Jazygiában, S trabo , a} Plinius, b)  és Arria- 
nus c)  szerint a’ Sarmaták lak tak , kiket Proeo-

a) Libro 7.
b) Libro 4. Cap. 12.
c) De exped. Alex. M. Libro 1. pag. 8. ed. Amst. 1668. interpr. 

Vulcan. — Ptoleniaeus a’ Jazigeseket Sarmatia nevezetesebb né
pei közzé számlálja. — T. T. Horvát István ur a’ magyar nem
zet legrégibb történeteiről ir t igen elmés értekezésében a ’ 16-dik 
czikkelyben azt állítja: ,,hogy a ’ Magyarok, Kunok, Jászok ’s e. f. 
mindenkor hajdan is szinte úgy egy nyelvű nemzetet tettek, mint
ma egy nyelvű nemzetet tesznek.......... Tagadhatatlan maradékai
a’ régi Szittyáknak ’s a’t.“  — Ismét a’ 20 ik czikkelyben: ,,A’ Jászok 
Íjaiktól nyervén nevezeteket, Ijészeknek is hivattak. A’ Görögöknél 
Jon, Panjon, Pajon, Paeon, Pannon, Toxotae, Toxandri, Jas, Jas- 
s i , Jazyx, Jassaeus, Jason, későbben Jazymitae, Jazvingi, Sagit- 
tarii ’s a' t. név vel találtatnak. Itt is a’ Jász mellé, ha ki nem té 
te t ik ,  oda kell érteni a’ Szittya nevet.14 A’ 111. czikkelyben, a’ 
86-ik lapon: „ A 1 Metanasta Jazygesek is Pártus Jász nevet vi
seltek igazán, ha, a’ miről kérdés sem leh e t ,  fttTu.'txc-Tu.trn; 
Auswanderung. Így kűlömböztettek meg. t. i. azon Jászoktól, kik 
Sesostrissal el nem hagyták hazájokat. Laktak Plinius szerint a’ 
régi Pannóniában Jasusok ’sa’t.4* A’ 112-ik czikkelyben. „Erősödést 
nyernek ezen magyarázatok a1 Pannónia nevezetből is. Valamint
a ’ szittya népek.........megyegyüléseket tartottak: úgy megyegyü-
léseket tartottak a’ Jonesek is ,  vagy is Jászok, Joniábari és Kis- 
ásiában. Ki nem esmeri a ’ P a n — Jonium nevű Joniai szent várost? 
A’ gyűlése* Jászok tehát Pan-Joneseknek hivattak . . . .  Idővel 
a ’ lusta kimondás ttcc-io\ixi . .  azaz: Paeones, sőt Pannonos, úgy 
nemkiilömben Maeones neveket faragott az előbbiekből. A’ Maeone- 
s e k b e n , . . .  most is esmeri a’ világ a ’ Joneseke t: miért nem ha
sonlóképen a’ Paeonesekben ? Hogy Homerus a’ Paeoneseknek görbe 
ijakat ád fegyverül, ésigy őket Sagittariusokká azaz Jászokká 
tészi •, hogy Arrianus a’ Paeones név helyett,  m e l le l  néhányszor 
él, többnyire Taxotes azaz Sagittarius nevet rak -, hogy Arrianus 
szerint Nagy Sándor szövetségesei a’ Barbaras Paeonesek , vagy 
is Toxoták, — Polyaenus szerint pedig a’ Toxota Szittyák voltak; 
hogy Ovidius a’ hires Jazygeseket íjaikról magasztalja, hogy Pan
nóniát ,  valamint későbben Magyarországot is számos görög írók 
Paeonia néven említik; hogy a’ Jazyges Metán isták még akkor is, 
midőn a’ Latinusok birodalmok határává a’ Duna vizét tevék, 
egyenesen a’ Dunán túl tőszomszédságban laktak, ésigy nekik kel
lett elébb birni Pannóniát , azt ’s még több íllyeneket elég emlí
teni.*4 A’ 2ő-ik czikkelyben: „Voltak e’ neveken kivül a’ szittya
nemzetnek némelly különös, csupán geographiai nevei.........  Hlyen
név v a l a . . .  Peuccétól és Pacinactól. . . .  Pacinacitae ’s a ’t.14 Ha a* 
pannoniai népek a ’ Dacusok ’s G e ták , ’s a’ Jazygiában lakott
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pins a’ Getáktól származtat, a’ Geták a 'Gátlásokból 
eredtek kövotkezésképen a’ Jazygiában lakott Meta- 
nasta Jazygisek-vagy Sarmatáknak is Galhisoknak 
kellett lenni. Píolemaeus szerint pedig ott a' Metanasta 
Jazj gesek laktak, kiket T. T. Horvát István ur a1 
pesti Hazai Tudósítások mellett kijött hasznos mu
latságok 1828-dik esztendei 45 számában, valóságos 
Magyaroknak lenni ir.

A’ Quadusok ’s az ezek után következett Mar- 
comannusok nem sláv népek vo ltak , a’ mint né- 
mellyék vélekednek, hanem mind a” ketten a’ llhc- 
niis mellül Sveviában eredt Németek.

Daciában, a’ mint Strabo írja , a)  a" Darusok 
lak tak , kiket néha Davusoknak is nevez. Gorioni- 
des József szerint, a’ legrégibb időkben, mikor még 
tulajdon nemzeti királyaik voltak, Pastinacoknak 
is neveztettek, melly nevezetet a’ Pacinakoktól vet
ték. Justinus őket Getáknak i r t a : b) Daci Getarum 
soboles sunt. Procopius, sőt Strabo is c)  a ’ Gallu- 
soktól származott nemzetnek írja őket. Mindezekből 
a* tetszik k i ,  hogy a’ mai Magyarország földét, a’ 
mennyire bizonyosan tudhatjuk, a ’legrégibb időkben 
német és gall iái származású nemzetek lakták, m e ló 
ból kijön, hogy a’ mái Magyarország legrégibb lako
sai nam siáv nemzetek voltak, a' mint sokan tartják, 
hanem azok éjszakról jővén , az ötödik században 
telepedtek meg itt, mikor a’ Gothusok elhagyván ré-

Metanasták és Sarmaták gallus ésigy egy törzsökből eredtek, a’ 
mint oda fen a’ textusban ineginiitatódott; a’ Jazygesek pedig T .T .  
Horvát ur után Szittyák azaz Magyarok voltak , tehát úgy a’ leg
régibb időkben is magyar nép lakta a’ mai Magyarország földjét — 
kivévén a ’ Quadusok tartományát,  mellyen ma sem Magyarok, va^y 
legalább igen kevesen laknak, — ésigy hazánk eleitől fogva mindég 
a’ Magyarok országa volt. Hz elmés és szép deductio! Az utazást 
iró azon kéri T .T .  Horvát Istrán u ra t ,  hogy ha értekezését bő
vebben ki fogja adni — a’ mint megígérte, — tehát a’ Magya
rok ’s a’ régi gallus népek között volt atyafiságot világosabban 
magyarázza k i ,  mint a’ hogy a1 már kijött kisebb értekezésében 
van most érdekelve a’ dolog.

a) Libro 7. ,
b) Libro 32. Cap. 3.
c) Procopius de Bello Vandalico Libro I. Cap. 2. — Strabo Libro 

7. Ipsius orae partem desolatani fecere Daci. E a  Gallica natio est.



gi lakhelyeiket, a’ római birodalom földére men
tek által, a’ mint Procopius bizonyítja: a) Morvább
ól szagot pedig mostani horvátit lakosai Heraclius 
császár uralkodása alatt ülték meg a’ hetedik szá
zadban, azok is .éjszakról jővén ide. b)

Az a’ homály, melly Magyarország földének 
hnjdani történeteit fe d i , csak akkor kezd eloszlani 
és valamennyire világosodni, mikor a’ Rómaiak Pan
nóniát elfoglalták, rs innét a’ Pannóniával határos 
és az ezeken a’ tartományokon túl feküdt részekre 
is kicsapkodtak, ’s azokat a’ magok hatalma alá 
részszerint akarták hajtani, részszerint pedig valóság
gal el is foglalták. A’ történetek előadását azon rend
del veszem fel, melly szerint a’ Rómaiak a’ mái 
Magyarország földét vagy elfoglalták, vagy azt el
foglalni próbálgatták.

P a n n ó n i a  t ö r t é n e t e i .

Pannóniát a’ Rómaiak gyakran próbálgatták u- 
gyan elfoglalni, de arra csak Octavianus császár alatt 
mehettek először, K. U. sz. után nyolcz esztendő
vel, mellytől fogva Pannóniát az illyriai tartományok
hoz számlálták. A’ Rómaiak szokása a’ v o l t , hogy 
a’ melly tartományokat az adriai tengertől fogva, 
délre, napkeletre vagy éjszakra elfoglaltak, azokat 
áltáljában véve mind illyriai névvel nevezték. Ezen 
tartományokat először a’ Gallia Cisalpinai igazgató 
igazgatta, mivel az illyriai tartományok Galliához 
voltak kapcsolva, mellynek igazgatása alatt ismét 
több alsó igazgatások voltak. A’ császárok alatt, va-

a) A’ most említett helyen. — Itt azt jegyzem m eg, hogy a’ régi 
irók között Procopius emlékezik legelőször a’ Slávokról.

b) Constantinus Porphyrogen. de adm. Imp. Cap. 31. — Qui Dal-
matiae partes nunc hab itan t. . .  Chrobati ad Romanum Jmperato- 
rem Heraclium confugerant, antequam Servii confugissent ad eun- 
dem Imperatoiem Heraclium, quo tempore Abares armis hide Ro
manos ejeceríint. — ------ Pulsis verő Romanis illis ab Abaribus,
tempore ejusdem Romanorum Imperatoris Heraclii desolata eo- 
rum regio jacuit: quaproptei^jussu hujus Imperatoris iidem Chro
bati armis arreptis Abares ex illis locis expulerunt, et in ipsorum 
te r ra ,  quam hodie te n e n t , sedes collocarunt.
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laminlhogy némelly tartományok császáriak, mások 
pedig cohsularisok voltak, úgy azoknak igazgatóji is 
a’ szerint nevez te ttek , mivel Octavianus császár 
minden római tartományokat két részre osztott el, 
mejlyek közül az egyiket a1 tanácsnak adta által, 
liogy az azt a5 maga tagjai által igazgattassa, a’ más 
részt pedig magának tartotta, mellyet tulajdon tiszt- 
viselőji által igazgattatott, és mellyben a’ katonák 
is quártélyoztak. A’ senatoria tartományokat procon- 
sulok, vagy consularis személyek; a’ Caesaréit pe
dig annak lisztjei, praetor, propraetor, praeses, vagy 
legátus nevezetek alatt igazgatták. A’ császári pro
vinciális itélő-székekről a’ praefectus praetoriohoz; 
a’ senatoria tartományokéból pedig a’ praefectus ur- 
bishoz appelláltak a’ legfőbb ügyes-bajos dolgokban.

Augustus Pannóniát a’ praetorialis vagy császári 
tartományok közzé osztotta, mivel azt csak újonnan 
foglalván el, hűségéhez nem igen bízott, azomban, 
mint végtartomány, az ellenséges béütéseknek is ki 
lévén té te tv e , katonákkal rakta meg azt; minthogy 
pedig a’ katonák egyedül csak a’ császártól függhet
tek , a’ tartományok is, mellyekben azok feküdtek, 
a’ császár igazgatása alá tartoztak, a’ ki azokat prae- 
torjai által igazgathatta. Pannóniát M. Aureliusnak 
a’ Marcomannusokkal volt háborújáig praetorok igaz
gatták , mclly hivatalban Aelius Pertinax volt az u- 
to lsó , ki későbben a’ pannoniai seregek imperatora 
le lt;  de mikor M. Aurelius a’ római tartományok 
igazgatása formáját elforgatta, ’s némellyik procon- 
sularisból praetorialist; praetorialisból pedig pro- 
consulaiis tartományt csinált, úgy látszik, hogy Pan
nónia proconsularissá le t t ,  melly megtetszik abból, 
hogy Septimius Severus — ki későbben császár lett 
— pannoniai proconsul volt. Már Antoninus Caracal- 
la alatt, ki Severus fija ’s a’ császárságban követője 
volt, ismét praeses vagy praetor igazgatta Pannóniát. 
Maximinust kikiáltván Imperatornak a’ katonák, a’ 
praetorságot is megtartotta, ’s a’ Maximinust köve
tett imperatorok is egyszersmind pannoniai praeto
rok  voltak egész Carusig, a’ ki Numerianus nevű fi-



39

jával a’ Persák ellen indulván, a* imísik fijál Carinust 
Caesarrá tette, hatalma alá adván Hispániát, Afri- 
cát, Galliát, Italiát és Illyricumoí. Ezek .mind a’ 
hárman küiombféle halál nőmével elveszvén, Diocle- 
lianus — a’ ki Dalmatiábau született — lett Impe
rator, ki alatt a’ praetori igazgatás ismét helyreállott* 

Pannóniát éjszakról és napkeletről a’ Duna kerí
tette; napnyugotróí a’ Cetius hegyek határozták, 
mellyek mindjárt Becsen feljül kezdődnek, ’s Aus- 
trián, Stirián, Karinthián keresztül, egész a’ Száván 
túl való Horváthországban fekvő Bebius hegyekig 
elnyúlnak, és Pannóniát Noricumtól választották, 
e l;  délről a’ Száva vize felső Moesiától, a’ Bebius 
hegyek pedig Dalmatiától választották el. Mind azt 
a’, földet, melly ezen határok között terjedt el, Pan
nóniának nevezték. Ezt a’ Rómaiak két részre osz
to tták , u. m. felső vagy nafmyugoti; és alsó vagy 
napkeleti Pannóniára: a1 felsőt Pannónia prímának, 
az alsót Pannónia secundának is nevezték. Felső 
Pannónia kezdődött a’ Cetius hegyeknél Js az Arrabo 
vízig terjedt napnyugotróí napkeletre; dél felé pedig, 
az Arrabonak aJ Dunába való kifolyásától fogva, a** 
Cetius hegyek erányában a’ Bebius hegyekig egy li- 
neát húzván, volt az alsó Pannóniától elválasztó ha
tár; éjszakról a’ Duna rekesztette. — Alsó Pannóniát 
a’ felsőtől a’ már megirt linea; a"* Barbarusoktól a’ 
Duna; Moesiától a’ Száva; Dalmatiától pedig a5 Be
bius hegyek választották el. Először igy volt eloszt
va Pannónia; Diocletianus alatt pedig Galerius Cae
sar a1 két Pannónia között Valeria Pannóniát állí
totta fel, mellyet a’ feleségéről nevezett igy, Aure
lius Victor szerint. a)  így hát már most Pannónia 
három részből állott, u. m. superiorból, inferior- 
ból és Valériából, melly a’ Dráva-toroktól a’ Rábá
nak a1 Dunába való szakadásáig feküdt, ’s a’ mái Ba
ranya, Somogy, Tolna, Veszprém, Fehér,  Pilis,

a) Libro 19. Cap. 11. Agrum satis Reipublicae commodantem, 
caeais immanibus silris atque eniisso in Danubium lacu Pelsone 
apud Pannonios fecit. Cujus gratia Provinciául Uxoris noiniBe Va
lériám apellavit.

I
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Esztergom, Komárom vármegyéket, Győr vármegyé
nek pedig a' Rábán alól fekvő részét foglalta magá
ban. Az addig volt három osztályokhoz, Valentiniá- 
nus császár alatt még egy negyedik is já ru lt ,  u. m. 
Pannónia Savia: de úgy látszik, hogy e" nem igen 
soká állott így, hanem a, Secundával ismét öszve- 
csatoltatott. a)  A’ Pannónia Savia nevezet a’ régi 
íróktól gyakran a’ Pannónia secunda helyett is véte
tett; tulajdonképen a’ Száva és Dráva között való 
részt Interamniának, a’ Száva partján feküdt részt 
Ripariensisnek: kiilömben pedig a’ nagyobb folyó
vizek mellékeit Ripensisnek, a’ beljebb feküdt részt 
Mediterraneának nevezték.

Pannónia, fő elosztásain" kívül még sok ap
róbb kerületekre is el volt osztva, úgy hogy egy 
fő osztályban három, sőt több apróbb kerületek is 
voltak, mellyeketa’ Rómaiak conventusoknak mon
dottak, ezeket pedig vagy a’ berniek lakott népekről 
nevezték el, vagy fővebb városaikról, mellyekbe ü- 
gyes dolgaik végezésére szoktak volt egybegyülni. 
Minden conventusnak magának volt magistratusa, 
melly a* provincia igazgatójától függött: mikor az 
igazgató a’provinciában utazott, valamelly városban 
megállóit, oda a’ tartománybélieket öszvehivta, a- 
zokkal a' közönséges dolgokról tanácskozott, a’ pere
ket eligazította, az adót bévette , uj tisztviselőket 
tett, ’s egy szóval mindeneket elvégezett, mellyek 
a’ tartománynak közönséges, vagy magános haszná
ra tartoztak.

A’ Rómaiak Pannóniában a’ Duna, Dráva, Szá
va mellett, mind pedig más helyeken is, sok nagyobb 
és kisebb városokat és várakat építettek, mellyek- 
nek sok helyeken még ma is megvagynak nyomai, 
mellyekből azoknak nagyságát és fényességét ki le
het venni. Felső Pannóniában nevezetesebb városok 
vo ltak : Vindobona, a’ mái Bécs; Carnuntum, a” mái 
Hamburgtól fogva Petronellig kiterjedt; Gerulata,

a) Notitia Imperii Komani- — Ez a’ könyv az ötödik században 
íratott.
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a1 mái Jahrendorf Moson vármegyében ; Quadratum? 
vagy Quadrata Castra, a’ mái Ötevény körül a’ Duna 
mellett Győr vármegyében ; Alicanum, a’ mái Rad- 
kersburg és Petovio, a’ mái Pettau , mind a’ kettő 
a* mostani Stiriában; Segesta a’ Száva mellett ; Sit- 
cia, mái Sziszek a’ Kulpa mellett ITorváthország- 
ban; Acmona, a1 mái Laybach, a’ mostani Carnioliá- 
ban. — Alsó Pannóniában: Arrabo, a’ mái Győr; Bre- 
getio, a’ mái Ó-Szőny Komárom vármegyében; A- 
quincum, a" mái 0-Buda/ Pilis vármegyében; Cru- 
merum, a' mái Nyerges-Újfalu Esztergom vármegyé- 
I e n ; Yetus Salina, ma Adony Fehér vármegyében; 
Mursa, ma Eszék Yerőcze vármegyében Tóthország- 
ban; Acimincum, ma Pétervára; Rhittium, ma Sós
vár vagy Slankamen, ’s Taurunum, ma Zimon vagy 
Sémiin a’ Száva mellett, mint szinte Sirmium is a’ 
Száva mellett a’ mái Mitrovicz; mind a’ négy a’ 
mostani Tóthországban ’s t. m. e. f.

Dio Cassius, ki Alexander Severus alatt panno 
niai igazgató volt, a’ lakosok szokásairól ezeket Írja: 
,,A’ Pannoniaiak az Ister vize mellett laknak Nori- 
cumtól fogva egész az európai Mysiáig Dalmatia 
szomszédságában ; a’ legsanyaruabban élnek, mivel 
mind földjök, mind levegőjűk roszsz; sem olaj, 
sem bor nem terem nálok, kivévén igen kevés, a- 
zomban ezen kevéssel sem gondolnak, mivel min
dég a’ legerősebb tél uralkodik nálok: árpával és 
köleskásával élnek, és ugyanezen gabonákból készít
itek italt is. Továbbá, minden eddig esmeretes nem
zetek között a’ legerősebb emberek, ’s mivel a* sze- 
lidebb élet nemét megvetik, igen haragosak és hamar 
megölik az embert. Ezeket nemcsak olvastam és hal
lottam rólok, de tulajdon tapasztalásomból is tudom, 
mivel ezen nemzeteket igazgattam. Ugyanis mineku
tána már azelőtt africai praefectus lettem volna, Dal
m a t á v a l — mellyet hajdan az atyám is igazgatott, 
Pannóniának igazgatóságát is elnyertem , a’ honnét 
ezeket, a’ mellyeket irok, jól megvizsgáltam. Panno
noknak pedig azért hívják őket, mivel ujas felöltőket 
viselnek posztóból, mellyeket a’magok módja szerint
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szabnak és varrnak meg.“ a) Idővel Pannónia egészen 
más formába ö ltözött: ugyanis a’ legjobb borokkal 
bővölködött, minekutána a’ lakosok Aurelius Probus 
alatt szőllőket kezdettek mivelni, me Ily re azokat a’ 
Rómaiak tanították; sok és mindenféle gabonát is 
termesztettek. Jóllehet elég bor te rm ett,  de azért 
a" köznép árpából készült itallal élt, mellyet Saba- 
jumnak nevezett. A 3 Rómaiak törvényeire szorittat- 
ván a’ Pannonok, azon vád szokásaikat ’s természe
teket is letették, melyekről Dio Cassius ir.

A' Pannonok a’ Rómaiak nyelvét is megtanulták, 
mivel azoknak a’ volt a’ szokások, hogy ha vala- 
melly nemzetet meggyőztek, közibek Olaszországból 
lakosokat v ittek: Pannóniába is sok illyen colonu- 
sok jö ttek , mellyből a’ le tt ,  hogy az uj vendégek
kel a’ lakosoknak mindennap lévén dolgok, azoknak 
nyelvét megtanulták. b)  Ha már mindjárt elejintén 
ennyire mentek a’ Pannonok, továbbra még nagyobb 
volt előmenetelek. Azonban kénytelenek is voltak 
a’ latán nyelv megtanulásával, mivel a’ legalább- 
való hivatalra sem vettek fel a’ Rémaiak senkit *s, 
a’ ki latánul nem tudott,  sőt még az igazgatók sem 
szóllottak más nyelven az alattvalókhoz, akar tud
tak azok latánul, akar sem, hanem a’ kik nem tud
ta k ,  azoknak tolmács magyarázta meg: c)  ebből a’ 
le t t ,  hogy idővel a’ Pannonok mind latánul beszél- 
le ttek , a’ régi nyelvek epedig annyira kiment a’ szo-

a) Némellyek a’ Pannónia nevet egy hajdani Pannonius nevezetű ki
rálytól deducálják: szinte úgy hibáznak azok, a1 kik a ' latán pan- 
nus szóból származtatják , mivel Dió a1 ruha némát nevezi, nem 
pedig a’ posztót. Serieck a’ Celták nyelvéből származtatja, azon 
okból, mivel a’ Duna két partján hajdan a ’ Celták nagy darab 
földet birtak. A’ régi irók gyakran Paeoniának is nevezték, de 
Dió ezt nem hagyja helyben, mivel Paeonia igazság szerint Macedóni
ának volt egy része. Plutarchus a’ Scythákat és Paeonokat, mint 
szinte Herodianus a’ Paeonokat az Illyriusokkal öszvezavarja. A’ 
népet, melly hajdan Pannóniában lakott, Pannoninsoknak nevezték.

b) Velleius Paterculus, a 1 ki Tiberius cs. alatt Pannóniában katonás
kodott Libro II. Cap. 110 azt ir ja, hogy: in omnibus Pannnniis 
non disciplinae tantummodo, séd lingvae quoqae notitia Romanae, 
plerisque etiam literaruni usus el familiáris erat animorum exer- 
citatio.

éj Valerias Maximus. L. 2. C. 2.
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kasból, hogy kevesen tudtak azon beszélleni, ’s a’ 
kik tudtak is, azok csak a’ nép legaljából valók 
voltak.

így lévén a’ dolog, mindazálta! nem kell azt 
gondolni, hogy a’ Pannonok olly tisztán beszéltettek 
volna latánul, mint a’ Rómaiak : ugyanis magában 
Olaszországban is sokféle volt a’ dialectus, úgy hogy 
olly tisztán, mint a‘ régi irók munkáji vágynak irva, 
csak a’ Rómaiak beszéllettek. A1 Pannonok a' latán 
nyelvet a’ magok nemzeti nyelvével öszvekever- 
t é k ; szinte ezt cselekedték egyéb méghódoltatott 
nemzetek is, u. m. a1 Hispanusok , Gallusok ’s más 
egyebek. Miilyenforma lehetett a’ hajdani Pannonok 
latán nyelve, megmutatja ma is az Oláhoké; hogy 
pedig a’ mái oláh nyelv valóságos római maradék , 
azt igy lehet megmutatni. A’ Rómaiak a1 latán nyel
vet háromfélére osztották fel, u. m. vulgaris, mi- 
litaris és rustica dialectusokra, mellyek egymástól 
külömböztek. A’ vulgaris volt az, mellyen Rómában 
áltáljában beszéllettek; a’ rustica , mellyen a’ pa
rasztok ’s Italia egyéb lakosai; a’ militaris pedig egy 
Jatáaból lett keverék, mivel a’ katonák a’ római biro
dalom minden részeiből szedetvén öszve, a’ vulgaris 
latán szót a’ magok nemzeti nyelvével öszvekevervén, 
egy különös nyelvet formáltak belőle: ezek a’ ka
tonák ismét elosztatván a’ római birodalom minden 
részeiben, tartományaiban, a’ népek, a‘ kiknél feküd
tek, megtanulták tőlök, sőt kiszolgálván rendes ide- 
jeket a’ katonák, sok helyeken végképen meg is te 
lepedtek. Hogy az Oláhok mái nyelve illyen mili- 
taris nyelv maradéka lehe t, legnagyobban bizonyít
ja  azt a’ Vallisiak nyelve Angliában. Tudva való 
dolog, hogy Angliát is a1 Rómaiak b ír tá k ; a' római 
birodalom pusztulásakor Angliába is sok barbarus 
népek tódulván be, a’ régi lakosokat a’ hegyek köz
zé — nevezetesen a’ mái Vallis tartományba — szo
rították, hol azok régi nyelveket mind e’ mái na
pig megtartották, a’ melly az Oláhokéval nagyobb 
részint megegyez, mellynek bizonyságára e’ követ
kező próbát hozom fel* —  ítélje meg akarki:
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A’ mi a tyánk, vall isi nyelven: 
Paerinthele nostru cela ce esti en clieri. Svintzas 
caese numele ten. Vie enperetzie ta. Facaese voe ta, 
cum en tzer ase si pre paementu. Paene noastre tza 
sactzioace dae noaae asteri. Si laze noaae datorii 
le noastre, cum si női se laesem datoi nitzilor nostri. 
Si nu dutze preno i la ispitire: Tze ne mentueste pre- 
női de viclianul. Amin. >

01 áh  ul:
Parintye nostru csela cse jesh in cseri. Svenczie sze 
numelye tuo. Vii Imparatzia ta. Facse sze voja ta 
cum in cseri aslia shi pe pamuntul. Punye nostru 
csaszecsio da noo asztesz. Shi lasza noo datorilye 
nostre, cum shi női leszam datornicsilor nostri. Shi 
nu dues pe női la iszpitira: shi mentujeste pe női 
de hitlianul. Amin.

Av római köztársaság Augustus császár alatt 
elmúlván, mintegy háromszáz esztendeig semmi ú jí
tás nem esett a’ római birodalom igazgatására nézve; 
jóllehet a’ második században K. sz. u. M. Aurelius 
Antoninusnak Lucius Verus társa volt az uralkodás
ban, mindazáltal a’ római birodalom nem osztódott 
el, hanem mind a’ két császár egyenlő hatalommal 
és egymás között nem békételenkedvén, jó barátság
ban igazgatta azt. Azután megesett az is néha, hogy 
valamelly császár fijait, attyafijait, vagy jó barátit 
maga mellé vette igazgató társul, úgy mindazáltal, 
hogy a’ volt a’ fő uralkodó és parancsoló , íx ki a’ 
többit felemelte. Seplimius Severus császár két fijai, 
Antoninus Caracalla és Geta testvérek osztották el 
legelőször a’ birodalmat két részre, mivel egymással 
meg nem egyezhetvén mindég háborogtak. Ebben 
az osztályban Pannónia Caracallának ju to t t ,  ki az 
európai tartományokat tartotta meg: de ezen osztályt 
a’ két császár annya felbontotta. Ettől az időtől fog
va egész Diocletianusig megmaradt a’ római biroda
lom az ő régi á llapo tában , kivévén hogy Flo- 
rianus és Probus magok között a’ birodalmat elosz
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tották ugyan, de oily formában, hogy mindeniknek 
meg volt a’ hatalma határozva és k ö tv e : ebben az 
osztályban is a’ napnyugoti részhez esett Pannónia, 
mclly Florianusnak jutott, de az alig kezdett ural
kodni, mikor megholt, és az egész birodalom Pro- 
busra szállott. Ennek halála után Cams lett császárrá, 
ki Carinus és Numerianus nevű fijait uralkodó tár
sul maga mellé ve tte , ’s a’ birodalmat akkép osz
totta fel, hogy Carinusnak Hispánia, Afrika, Gallia, 
Italia és IlljricuuF’s e’ szerint Pannónia is odaesett: 
de ezek kevés ideig uralkodhatván, a’ birodalom 
magára Diocletianusra szállott.

Diocletianus terhesnek tartván az egyedülvaló 
uralkodást, Maximianus Hercuíiust az uralkodásban 
maga mellé társul vette *s a’ római birodalom nap
nyugoti részét néki áltaiadta, mindazáltai minden
felől haddal fenyegettetvén, ezenfeljiil még két 
Caesart is tett, u. m. Constantiust és Galeriust olly 
móddal, hogy Hereulius Africában és Itáliában; 
Constantins Galliában, Hispániában és Britanniában; 
az egész íllyricumban pedig Gaferius uralkodjék: 
magának Ásiát és a’ többi napkeleti tartományokat 
tartotta meg. Valerius, Diocletianus és Maximianus 
Hereulius, Augustus nevet, Constantins Cblorus és 
Maximianus Galerius pedig Caesar nevet .viseltek , 
úgy mindazáltai, hogy a’ fő uralkodást Diocletianus 
megtartotta magának, a’ többi három pedig tőle füg
gött, melly e’ két példából is megtetszik. Galerius 
Caesar Narseus ellen szerencsétlenül hadakozott, 
mellyért Diocletianus Galeriusra — noha ez aman
nak veje volt — annyira megboszszankodott, hogy 
a" mint Galerius az ipa elébe ment, Diocletianus a' 
vejét a’ kocsiba fel nem vette , hanem annak, az . 
egész katonasereg láttára, a' bíborban ’s egyéb cae- 
sari ékességekkel felruházva, a’ sebesen menő ko
csi mellett kellett gyalog futni egynéhány ezer lé
pésnyire, mig Diocletianus megállóit és hozzája szel
lőit. — A’ másik példa ez : Diocletianus előtt Con
stantinus elvámoltatván, hogy roszszul gazdálkodik, 
hozzája Britanniába embereket küldött, hogy vizs
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gálják meg a’ magaviseletét, % pirongassák meg 
etet. a)  Mind ezekből megtetszik, bogy csak Dio- 
cietianus volt valósággal a1 parancsoló főtiralkodó, 
ngy hogy ha a’ többiek vele egyformák lettek volna, 
a most leirt illetlenségeket tőle el nem szenvedték 
volna.

Minekutána Diocletianus Nicomediában, Hercu- 
Jius pedig Mediolanum ban a' császárságról lemon
dottak , Galerius és Constantius Caesárok kezdették 
a’ római birodalmat Augustalis titulus alatt igazgat
n i ,  elosztván azt két xrészre clly móddal, hogy 
minde.nik a' maga részét a’ másiktól nem - függve 
igazgassa és birja. Galeriusnak Italia, Africa, llly- 
ricum, Asia, Thracia, Graecia, Aegyptus és a’ nap
keleti tartományok: Constantiusnak pedig Gallia, 
Hispánia és Britannia jutottak. E ’ még nem volt a’ 
napkeleti és napnyugoti birodalom kezdete, mivel 
illycn formán Italia is a3 napkeleti birodalomhoz 
tartozott volna. Galerius két Caesárt választott m a
ga mellé; Severust és Maximinust, ennek Ásiát és 
a’ napkeleti tartományokat; amannak Ita liá t, Afri
kát és Pannóniát adta által az igazgatásra; magának 
pedig az Illyriai tartományokat, Thraciát és Bythi- 
niát tartotta meg. Ezekből a1 tetszik meg, hogy Se
verus caesárságában Pannónia Illyriumtól el volt vá
lasztva, és Italiához *s Africához kapcsolva. Meg
halván Constantius, a’ birodalom sokfelé osztódott 
el, úgy hogy egyszerre hatan voltak, kik az Augus
tus nevet viselték; u. m. Herculius, viszszafoglal- 
ván az imperatorságot, mellyről azelőtt kénytelen 
volt lemondani; Galerius; Licinius, kit Galerius vett 
maga mellé társul; Constantinus, Constantius íija; és 
Maximinus: ezek közül pedig Ilíyricumot, Pannóniát 
és Thraciát Licinius bírta. Kevés idő alatt kiilömb- 
féle módon elhalván négy ezek közül, Constanti- 
nusra és Liciniusra maradt a’ római birodalom. Elő
ször egyességben élt a’ két császár , de kevés idő 
múlva öszveháborodtak, ’s egymás ellen hadat in-

•) Eusebius Episeopus Caesareeusis in Vita Constant. L. I C. 14.
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rlitottak. Licinius Pannóniának Cibaiis ncvfl városánál 
szállott meg seregével, a’ kit ugyanott Constantinus 
igen nagyon megvert, mellyből a’ lett, hogy Licini
us Sirmium városába , onnét pedig Thraciába sza
ladt. Constantinus elfoglalván Cibalist, Sirmiumot, 
’s egyéb városokat, Licinius után Thraciába sietett, 
a’ hol e lérvén, békességre kinszerifetfe őtet. Az 
uj egyezés szerint Constantinus Illyricumot, Italiát, 
Galliát, Hispániát, Britanniát rs egyéb ezeken túl 
való nemzeteket tartotta magának; Liciniusnak pe
dig TI. raciát ’s a’ napkeleti tartományokat adta. 
E’ volt az első napkeleti és napnyugoti elosztása a’ 
birodalomnak; melly szerint Pannónia a’ napnyu- 
gotihoz tartozott. Kevés idő múlva a’ két császár 
között ismét háború lett, mellyben Licinius megve- 
rettetvén és elfogattatván, Thessalonicába vitetett 
fogva, hol magát fel is akasztotta. E ’ szerint a’ ró' 
mai birodalom magára Constantinusra szállott égé 
szén, kit ezen időtől fogva Nagynak kezdettek nevezni.

Ettől az időtől fogva Constantinus más igazga
tásformát vitt be a’ római birodalomba, melyből a’ 
le t t ,  hogy azt nem néhány fejedelmek, hanem több 
fő Ítélő bírák igazgatták, a’ kiket praefectos praelo- 
rionak nevezett: a)  egy ezek közül napkeleten, 
másik Iilyricumban, harmadik Italiában, negyedik 
Galliában volt. Egy illyen praefectus alatt több pro
vinciák voltak, mellyeket hogy annáljobban igazgat
hassanak, a’ praefectnrát több dioecesisekre osztották, 
mellyeket külön tisztviselő igazgatott, kit praefecti 
vicariusnak hívtak: minden dioecesis ismét több 
provinciákra volt elosztva, mellyeket rectorok igaz
gattak, kiket hol praeseseknek, hol consularisoknak, 
hol pedig correctoroknak neveztek. Végre minden 
provinciában volt városoknak s helységeknek tu
lajdon magistratusai voltak, mellyek azokat igazgat
ták. A’ magistratustól a’ provincia rectorához, a*' re- 
ctortól a’ dioecesis vicariusához, ettől a’ praefeclus-

a) Zosinms 1 j .  2. C. 33. — Constantinus l nne Migistratum in qna- 
tuor Imperia discerpsit.
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hoz, a' kitől végre az imp orator hoz appclláltak az 
ügyes-bajos dolgokban: a1 parancsolatok is ezen a1 
grádicson mentek aláfelé. •— Én itt  csupán csak az 
illyriai tartományok elosztásáról szóllok. Az illyriai 
praefecturában elejénten három dioecesis volt, u. in. 
macedóniai, daciai, és illyriai; a’ macedóniai magá
ban foglalta Macedóniát, Thessaliát, Acliaját, O-Epi- 
rus t ,  Uj-Epirust, Praevalist, Cretát. A’ daciai eze
ket ; Meditcrranea Daciát, Dacia Ripensist, Moesiát, 
Dardaniát. Iíiyrica Occidentalis ezeket: Noricum 
Ripens., Pannónia prím át, Pannónia secuiidáf, Pan
nónia Valériát, Pannónia saviát és Dalmatiát. Az 
egész Ulyricum praefectus praetorioja, ’s az Occi- 
dentale Ulyricum vicariusa Pannóniában Sirmium- 
ban lakott.

Meghalván Constantinus , ismét három fejedel
me lett a’ római birodalomnak, u. m. Constantinus, 
Constantius, és Constans Constantinus fijai, kik az 
attyok testamentoma szerint három részre elosztván 
a’ római birodalmat, a’ legidősebb Constantinusnak 
Gallia, Hispánia és Britannia; Constantiusnak Thra- 
cia, Asia, Pontus, Aegyptus ’s a’ napkeleti tarto
mányok, a’ legkissebbnek Constansnak pádig Afri
ca, Italia és Ulyricum jutott. Constantinus három 
esztendő múlva megölettetvén Aquilejánáí, annak 
tartományait Constans foglalta e l , megelégedvén 
Constantius a’ maga birtokával, melly szerint ismét 
ugyanazon két részekre szakadt a’ római biroda
lom , mellyekre Licinius és Constantinus alatt osz
tódott el, ’s újra felállott a’ napkeleti és napnyugoti 
birodalom : Pannónia most a’ napnyugotihoz szám
lálódon. Constanst csalárdul mogölvén Magnentius, 
az egész birodalom ismét Constantiusra magára szál
lott: ezt Julianus, Juliamist pedig Jovianus követte 
az egyediilvaló uralkodásban.

Meghalván Julianus, helyette Jovianus lett csá
szár, ki Pannóniában született; ez is kevés idő 
múlva meghalván, a’ császárságban Yalentinianus 
követte, ki; Pannónia Cybalis varosában közönséges # 
nemzetségből való volt. Yalentinianus az öcscsét
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YaJenst társul vévén a’ császárságban, a' napkeleti 
birodalmat általadta neki, magának pedig a’ napnyu- 
gotit tartotta meg, a’ melly osztályban Pannónia 
ismét a1 napnyugoti birodalomhoz esett. Említést 
érdemel itt az is ,  hogy Julianus alatt Illyricumot 
az itáliai praefectus igazgatta, a’ melly egybekap
csolást Valentinanus is megerősített.

Pannóniában Bregetiumnál meghalván Valenti- 
nianus, Gratianus és Valentinianus nevű ü ja i ma
rad tak , a’ kik  attyok birodalmán úgy osztoztak, 
hogy Gallia, Hispánia és Britannia Gratianusé; Af
r ik a ,  Italia és Illyricum Valentinianusé legyem 
Valens pedig megtartotta a’ napkeleti birodalmat 
magának, de a’ ki Thraciában megölettetvén,- annak 
birodalmát Gratianus foglalta el. Gratianus a’ nap
nyugoti birodalomba való berohanása által a ’ bar- 
barusoknak viszszahivattatván, az erős ésokosTheo- 
dosiust Pannóniában Sirmiumban collegájának fel
v e t te , ’s őtet a’ napkeleti birodalomban Augustussá 
te tte ;  a’ ki meghalván, későbben Gratianus Valen- 
tinianussal együtturalkodott. Arbogostus Valentinia- 
nust csalárdul megölvén, Theodosius az egész római 
birodalmat elnyerte, minekutána az Eugenius tyran- 
nust elvesztette, de ez is kevés idő múlva meghalt, el
osztván először íijai között a’ birodalmat olly formán, 
hogy Arcadiusnak a’napkeleti,Honoriusnak a’napnyu
goti birodalom,’s evvel pedig Pannónia is odajutott.

A’ napkeleti birodalomban Arcadiust második 
Theodosius; a’ napnyugotiban pedig Honoriust 
harmadik Valentinianus követte: ez azelőtt csak 
caesári titulussal élt, de Theodosiusnak leányát Lici- 
nia Eudoxiát elvévén, Augustus titulust adott neki 
az ipa: a’ lakodalom alkalmatosságával eddig a’ nap
nyugoti birodalomhoz tartozott iiiyriai tartományo
kat általadta Theodosiusnak a’ veje, azon okból, 
hogy a’ napnyugoti birodalom a’ barbarusoktól há- 
borgattatván, nem védelmezhette úgy, a’ mint akar
ta volna ellenek Illyricumot, inkábbakarta, hogy az 
ipáé légyen, mint valamelly vad népé , igy tehát 
egész Illyria ’s evvel együtt Pannónia is — mellyel

4
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eddig mindig a’ napnyugoti császárok b ír lak — ezen
túl a’ napkeleti birodalomhoz tartozott.

Megtörténvén ezen dolgok, három esztendő múl
va A11 i l a  Illyricnmba beütött, Pannóniában ÍSir- 
mium városát sokáig ostromlott a ’s végre meg is 
v é v é n , elpusztította, jóllehet Theodosius követeket 
küldött hozzá, hogy azt ne cselekedje. Ezek után 
Attila szerencsés lévén hadaiban, JB1 e d a vagy B u d a  
nevű öcscsét megölette, ’s annak népeit is arra kin- 
szeritette, hogy ő néki engedelmeskedjenek. Népei
vel a’ világ elfoglalására készülvén, Galliát és Italiát 
elpusztította, azután pedig Marcianust a’ byzantinu- 
mi Augustust avval fenyegette, hogy ha az Ígért 
adót meg nem adja, a’ napkeleti birodalmat elpusz
títja. Attila Daciában s Pannóniában telepedett meg, 
a’ honnét mind a’ napkeleti, mind a\ napnyugoti bi
rodalmakat háborgatta: azomban a’ római birodal
mat nemcsak a’ Hunnusok, hanem számtalan más 
vad népek is pusztí to tták , úgy hogy Augustulus 
császár meghalván, végre a’ -napnyugoti birodalom 
is elpusztult. Egyéberánt a’ római császárok: Pan
nóniát már a’ napnyugoti birodalom elenyészte előtt 
elvesztették, minekutána azt Attila az ifjabbik 
Theodosius és Ilí-ik  VaJentinianus császárok alatt 
magáévá tette, úgy hogy a’ Rómaiak nem is vehet
ték  azt többé soha viszsza a barbarusoktól, kivévén 
kevés időre egy kis részecskéjét, — a’ mint lejebb 
meg fogjuk látni.

Augustulus császár 476. esztendőben meghalván 
napnyugoton a’ római birodalomnak még neve is el
huny t,  mivel külömbféle részekre osztatván az el, 
külömbféle nevei is lettek. Galliában a’ Francusok, 
Britanniában az Anglusok, Pannóniában a’ Plunnusok, 
Hispániában a’ Gothusok, Afrikában a’ Vandalusok, 
Italiában, a’ Herulusok uralkodtak. — A’ Hunnusok 
uradalma csak kevés ideig tartott Pannóniában, mivel 
Attila holta után, fijai magok között az országon ösz- 
vevesztek, mellyet — a’ niint Jornande* Írja — Ai da
l ik  a Gepidák királya megtudván, Attila fijai ellen
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feltámadt, *s magáról a* Hunmisok igáját lerázta; 
sőt a' többi alattuk volt nemzeteket is felszabadít
v á n , azok is mind fegyvert fogtak a' Hunmisok el
len, a’ kikkel Pannóniában a’ Netao vize mellett 
megütközvén, azokat igen megverték, 's harmincz- 
ezcret ők és a'szövetségeseik közül levágtak: ebben 
az ütközetben Altija legöregebb hja Ellák is elesett, 
a’ más két fijai pedig a’ Hunnusokkal magokat a’ Pon- 
tus tenger mellé húzták, hol elébb a’ Gothusok lak
tak. így lett vége a' Hunmisok birodalmának Pan
nóniában.

így lévén a’ dolgok, a’ Gepidák a’ Rómaiakkal 
békességre léptek, s Daciában megtelepedtek; a1 
Gothusok pedig Marcianus Imperator engedőiméből 
Pannóniát elfoglalták , és itt a* Gothus birodalmat 
felállították: a' Gothusok királya ekkor Valanair 
volt, uralkodó társai pedig Theodemir ésYidem irkét 
testvérei voltak. Yalamir a’ Scarniunga nevezetű 
folyóvíz, *s a’ fekete viz között feküdt földet; The
odemir a’ Pelso tó mellyékét; Videmir pedig az 
ezek között volt közföldet biría. A ' Gothusok or
szágának határai ezek voltak: a’ Cetius hegyektől 
fogva a’ Duna mentében, annak a ’ Szávával való 
öszvefolyásáig — hoszszában; szélében pedig a’Du
nától fogva a’ noricumi havasokig, ;s Dalmatiáig 
terjedt ki. Yalamir életében kétszer próbálták a-* 
Hiinnusok viszszavenni Pannóniát a’ Gothusoktól, 
de ezektől mindég megverettettek ; egyszer neve
zetesen Pannónia Saviában Bassiana város mellett, a) 
melly ütközetben Attila íija Dinczic volt a’ Hunnu- 
sok vezére.

A' Gothusok hatalmát legfőbb pontra Tlieodo- 
rik  vitte, a ki Tbeodemirt követte a királyságban: 
ezt a1 Tbeodorikot az attya még hét esztendős ko
rában Leo napkeleti császárnak kezességül általad
ba, a’ ki előtt tiz esztendeig tartott konstantiná
polyi lakása alatt nagy kedvességben volt. Attya ha-

á )  Ez a’ város az Antoninus utazásában Sirminm és Taurunüm 
közzé van helyhezte tve. Sirmium a’ mai IVüti ovicz mellett, Tauru- 
hun» egy  része pedig Zimony helyén feküdt.

4*
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lála után a' Golhusok királyává lévén, Zcno császár 
Byzantiumba hívta, ott a' pah/tabéli fő emberek 
közzé (proceres palatii) felvette, sőt annyira becsülte, 
hogy a5 császári palota előtt vitézi oszlopot is emelte
tett neki. Hogy azonban népeinek boldogságáról ne 
láttassák elfelejtkezni, országába haza kéredzett a’ 
császártól, ki in nemcsak ezt engedte meg neki, ha
nem még azt is, hogy a’ Ilerulusokat Itáliából verje 
ki, s a '  napnyugóti birodalom tartományait foglalja el. 
Viszszatérvén országába Theodorik, ott nem igen 
sokat késett, hanem nagy sereget gyűjt vén , a ’ sir_ 
miai Pannónián keresztül egyenesen Italia felé vette 
útját, hol a1 Hemlusoknak Odoacer királyával hátom 
esztendeig hadakozván, azt végre meggyőzte, megölte, 
egész Italiát elfoglalta, a’ Golhusok király i lakhelyet 
llavennába általtette, és Zenónak megegyezésé* el 
a’ Gothusok és Rómaiak királyának k ik iá lta io tt: v 
szerint Pannónia Theodorik király alatt Norieum- 
mal és Dalmatiával együtt Italiáboz kapcsoltatott. 
Mig Theodorik az itáliai dolgokban foglalatotkodotr, 
azalatt a’ Dalmatiában lakott Gepidák alsó Pannó
niába beütöttek és Sirmiumot megvették; de The- 
odorik gróf Pecza vezérét ellenek küldötte , ki 
őket Transarik nevű királyokkal megszalasztotta, 
Sirmiumot pedig viszszavette.

Theodorik királyról Cassiodorus a’ krónikájá
ban igy i r :  „Sub ejus felici imperio plurimae rtí- 
novantur u rb e s , munitissima casteila conduntur, 
consurgunt admiranda palatia, magnisque ejus operi- 
bus antiqua miracula superantur.“ Ama’ hires Sir- 
mium városát is — mellyet többféle barbarusok pusz
tí to ttak , Attila pedig földig lerontott — Theodorik 
újra felépítette, melly abból is megtetszik, hogy az 
ó uralkodása a la t ta ’ pannonjai praeses széke itt volt, 
’s Pannónia azon része, mellyet azelőtt Saviénak 
hívtak, ezen időtájban Pannónia Sirmicnsisnek ne
veztetett. Hogy pedig itt  a’ Gothus< V uralkodása 
alatt pannonjai praesesről szóllok, abban senki meg 
ne ütközzék, mivel Theodorik azt az igazgatás 
formáját hagyta meg Italiában, melly ott a* Rómaiak
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ttr&lkodása, alatt volt, Pannóniába pedig újra bevit
te , a' hol még — noha már Igen fcok barbarusok 
telepedtek meg — számos Rómaiak voltak akkor 
U, melly kitetszik Theodoriknak egy leveléből, a) 
mellynek felírása igy van : öniversis Barbaris et R o- 
m a n i s ,  per Pannoniam constitutis.

Meghalván Theodorik, utána Athalrik az ő tiz . 
esztendős fija lett király. Athalrik alatt a1 Savia 
Pannónia Dalmatiával kapcsolódott j^szve, ’s mind 
a’ két tartományt a’ dalmatiai rector igazgatta, melly 
megtetszik Athalriknak gróf Osuinus fő emberhez 
ir t  leveléből: b)  Illustrem magnitudinem tuam, Den 
juvaute , ad Dalmatiarum, atque Suaviae provinci- 
aa iterum credidimus destinandam.44 — Athalrik 
csakhamar m eghalt, ’s utána Theodatus egy tehe
tetlen gyáva ember lett király, ki a’ Gothusok biro
dalmából sok tartományokat elvesztett, mellyeket 
Theodorik szerze tt: ezek között volt Dalmatia is, 
sőt Justinianus napkeleti császár a’ Suaviai Pannó
niának is elvette egy részét a’ Gothusoktól 535. 
észt. Hogy pedig csak egy részét vette el, megtet
szik azon levélből, mellyben Justinianus császár a’ 
Pannónia Savia egy részét a’ Justiniana városban 
volt illyriai praefectus és püspök alá adja: „E t c<>- 
terae Provinciáé sub ejus sint autoritate, id est tani 
ipsa mediterranea Dacia, quam Dacia ripensis: nec 
non Mysia secunda, Dardania et Praevalitana Pro
vincia, et secunda Macedonia: et pars secundae et- 
iam Pannóniáé, quae in Bacensi est Civitate:44

536-dik esztendőben a’ napkeleti császárok, bi
rodalmaikat továbbra is kiterjesztették, mivel Sir-

a) Cassiodor. L. 3. Variar. epist. 24.
b) Ugyanott L. 8. epist. 8.
a) Ez a ’ Bacensis Civitas nem a’ mai Bács károsa, mint ne'mellyek 

vetekednek, melly abból is megtetszik, hogy a ’ Pannónia Savia 
a’ Dunán túl nem terjedt, jóllehet hogy a’ Rómaiaknak a’ Dunán 
túl is voltak birtokaik, mellyeket azok a’ Barbaricumban feküdt 
városoknak neveztek, a'  mint megtetszik a1 Notitia Imperii ne
vezetű könyvből, meliyet a’ maga jegj'zejeivel Pancirolus adott 
ki. Ez a' Bacensis Civitas, aligha nem az a* Rastiana Civitas, 
mellyel Antoninus ltiserariumja Nirmium es Taurunum közzá hely- 
kestet.
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ni Mim városát ’s az egész Pannónia Sirmiensist el
foglalták, de a’ midőn a* királyságban a’ Theo da- 
tust követett Viriges és lldabaldus után Totilis lett 
a’ Gothusok királya, ’s Italiában a’ napkeletieket 
nagyon megverte, ezek minden erejeket Totilas el
len fordították, ’s Pannóniával és a" többi tartomá- 
i yaikkal nem gondoltak annyira; a* Gepidák élvén 
az alkalmatossággal, Pannónia Sirmiensisbe beü
töttek ’s ott Sirmium városát elfoglalták. a} Felső 
Pannóniát ugyanekkor a’ Longobardusok foglalták 
el, ’s határaikat egész a’ Gepidákig kiterjesztették, 
sőt felső Pannóniát Justinianus — akkor, mikor 
már azt tőle el is vették —  a’ Longobardusoknak 
ajándékozta, és még nagy summa pénzt is küldött 
n ék ik ,  csakhogy csendességben maradjanak. b)  

Minekutána már felső Pannóniát a1 Longobar- 
dusok, az alsót pedig a’ Gepidák b irták , mind a’ 
két nemzet meghasonlott, egymásnak hadat üzent, ’s 
mind a’ két fél a’ Görögöktől kért segítséget. Justi
nianus a’ Longobardusok segítségére tízezer lova. 
sokat küldött, de minekelőtte még megütköztek vol
na , a’ két ellenkező fél egymás között békességet 
köt tt.

Meghalván 565-ben Justinianus császár, utána Vi- 
gilantia nevű testvér-húgának fija lett a’ császár. U- 
gyanezen időben a1 Gepidáknak Cunimundus, a’ Lon- 
gobardoknak pedig Alboinus volt a’ k irályok: ezek 
között a’ régi háborúság ismét kiütött. Alboinus a’ 
Gepidák ellen Basanust az Avarok c) fejedelmét hív
ta segítségül, ki el is jö tt  azon feltételek alatt, hogy 
a’ Longobardusok előre adják oda minden négy lábu 
markájiknak tizedrészét az Avaroknak, ha a’ Gepidá
kat meggyőzik, a’ zsákmány fe lé t’s a3 Gepidák egész 
tartományát. Megütközvén a’ két fél, a’ Gepidák meg
ye rettettek, kik  ellen a’ Longobardusok annyira ke-

a) Procopius de bello Gothico. L. 3. C. 23.
b) Ugyanott.
cl Fessler szerint a’ Geschichte der Ungarn czimü munkája 1 dar. 

199 lapján, a ’ Pannóniába jött Avarok, a’ Törökökkel egyességben 
volt ásiai Avarok vagy Ogurok megszökött szolgáji voltak’s húsz
ezer főből állottak csak.
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szét csaknem eltörlötték: ebben az ütközetben Al- 
boin Cunimundot megölvén, a1 feje kaponyájából 
ivó-edényt csináltatott! ettől az időtől fogva nem 
volt többé tulajdon fejedelmek a’ Gepidáknak, hanem 
vagy a’ Longobardusok, vagy az Avarok jobbágyaik
ká lettek. Sirmiumot 's egész a’ Dráváig elnyúlt 
tartományt az Avarok foglalták el, melly szerint Ju
st iiiianus császár idejében két királyság volt Pannó
niában , u. m. az Avaroké és a’ Longobardoké.

580-dik Esztendőben az Avarok valamerre há
borúba voltak elegyedve: ezen alkalmatossággal él
tek a’ Görögök, ’s azalatt elfoglalták Sirmiumot. 
Az Avarok kérték viszsza, de a’ Görögök nem ad
ták , azért is az Avarok a’ várost ostrommal meg
vettek , mellynek a’ Görögök nem küldhették segít
séget, mivel a' Persákkal háborúskodtak ; megvévén 
pedig a’ várost, a’ Görögökkel megbékéllettek az 
Avarok, mivel azoktól nagy ajándékokat és sok 
pénzt kaptak. Viszszavévén Sirmiumot az Avarok, 
egész Pannónia Saviát bírták, a’ többé részét pedig 
Pannóniának a' Longobardusok.

Elköltözvén mindenestől a1 Longobardok Italiá
ba, — hol a’ Longobardok birodalmát fundálták — 
Alboinus felső Pannóniát jó barátainak, az Avarok
nak adta, a' kik is egész Pannóniát 590-dik eszten
dőben elfoglalták. — Az Avarok nem nyughattak, 
a’ Görögök birodalmát pusztították, nevezetesen 
Dalmatiát is elfoglalták, mellyel még Heraclius csá
szár alatt is bírtak, de csakugyan még ezen császár 
alatt a' Dalmatiában lakozott Chrobatok onnét az 
Avarokat nemcsak hogy kiverték , de még az egész 
IJlyricumot és Pannónia Saviát is elfoglalták, Js ott 
egy uj fejedelemséget állítottak fel melly a’ dal- 
matiai Chrobatok fejedelmétől nem függött. E ’ sze
rint az Avarok a’ Savia Pannóniából kihajtatván 
a’ felsőbb részekre, Pannóniának ismét két fejedel
me volt, ti. m. a Chrobatoké Saviában, és az Ava
roké a’ többi Pannóniában. — Ezen időtől fogva — 
úgy lá tsz ik , hogy — az Avarok semmi nevezetes



dolgot nem vittek véghez, és csendességben éltek, 
mivel a’ Historicusok csaknem egészen balgáinak 
rólo'k, egész Nagy Káról) császár idejéig.

Nagy Károly császárnak minden háborúji közölt 
csaknem legnevezetesebb az ,  mellyel 79]-dik észt. 
az Avarok ellen indított. A’ régi írók sokféle okait 
adják ezen háborúnak, de legbizonyosabbnak látszik 
az az ok, bogy az Avarok Nagy Károly császár bi
rodalmába bécsapkodtak , ’s ottan rablottak. Egin
hard, a1 Nagy Károly császár viselt dolgainak leírá
sában ekkép adja elő ezen háborút: „Elmúlván a1 
tavasz, nyárkezdefkór a’ király Wormaciából meg
indult, ’s Bojoariába ment olly szándékkal, bogy 
a’ Hunnusoknak garázdálkodásaikért a’ költsönt 
viszszafizesse és ellenek mennélelébb háborút indít
son. Azért is országainak minden részeiből serege
ket szedvén Öszve, eleséget gyűjtött, és két részre 
osztván seregeit, útnak indult. Azon sereget, melly- 
nck Theodorik grófot és Meginfrid kamarását tette 
vezéreivé, a Duna éjszaki részén inditotla meg, ma
ga pedig a’ sereg másik részével a1 Duna déli oldala 
mellett Pannónia felé tartott, a’ Bojusoknak pedig azt 
parancsolta, bogy az eleséget a’ hajókon vigyék utána. 
(Jíját ekkép elintézvén, legelőször az Ens vizén fel- 
jtil szállott táborba, mivel ez a’ viz a’ Bojusok és 
Hunnusok határai között folyván, úgy ta r to t tá k , 
hogy itt van a’ bizonyos határ. I tt  imádkoztak a” 
háború szerencsés kimeneteléért, melly végbemen- 
vén, a’ tábor megindult, ’s a’ Francusok hadat üzen
tek  a’ Hunnusoknak. Annakutána megvervén a’ Hun
nusok végőreit, ’s elrontván azon végvárakat, 
inellyek közül az egyik a’ Cambus folyóvíz felett, 
a’ másik pedig Comagenos mellett, a’ Cumeberg he
gyen igen erősen bé volt sánczolva, az országot 
mindenfelé tűzzel vassal pusztították. A’ király a’ 
maga seregével az Arrabo Vizéhez érvén, azon által, 
kelt, mellynek folytában a’ part mellett addig ment, 
a’ hol az a’ Dunába szakad, itt néhány napokig meg-
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állott, azután pedig Bojoarián keresztül ismét haza
felé szándékozott. A’ másik seregnek pedig, mellyet 
Theodorik és Meginfrid vezérlettek, azt paran
csolta, hogy a' Behemannusokon keresztül, a' merre 
ide jö ttek , ismét térjenek viszsza: e 'szerin t  elpusz- 
titvá'n 's keresztül-kasul járván Pannónia, nagy részét 
rettenetes nagy seregével Bojoariába viszszament.“  

Pannóniának a’ Cetius hegyektől az Arraboig 
feküdt részét elvesztvén az Avarok, arról gondolkod
tak, hogy a’ közelgető veszedelmet mikép fordíthat
nák el nyakoktól. Thudunus ncvii vezérek azt ta
nácsolta, hogy Nagy Károlyhoz követeket küldje
nek az iránt, hogy ő magát ’s tartományát a’ Fran- 
cusok alá adja, ’s kereszténnyé leszsz, mellyaek 
következésében ez sok Avaroktól kisértetve, Ká
rolyhoz ment Achenbe, magát és tartományát a’ 
Francusok hatalma alá adta, ’s minekutána mindnyá
jan  megkeresztelkedtek, gazdagon megajándékozva 
haza tértek. A’ többi Avarok is öszvegyiiltek, de 
olly roszszul tanácskoztak, hogy magok között ösz- 
veveszvén megverekedtek, és Chaganus és Jugurrus 
nevű fejedelmeiket is megölték a’ verekedés között. 
Az Avaroknak ezen háborkodásait hasznokra 
fordították aJ Francusok; Erich, forum-juliai igaz
gató vezérlése alatt Pannóniába béiitöttek, hol egy 
ütközetben az Avarokat megverték, fejedelmeket 
megölték, és a’ legfőbb erősségeket megvévén, ott 
a’ sok esztendők olta felhalmozott kincseket mind 
elnyerték; de ezen veszteség által még nem törettek 
meg egészen az Avarok, s idővel ismét magokhoz 
jöttek, hogy azomban meg ne erősödhessenek, Nagy 
Károly fija Pipinus haddal ellenek ment, őket vég
képen öszvetörvén, a’ Tiszán túl kergette, azon ke
vés Avarokat pedig, a’ k ik”Pannóniában maradtak, 
hatalma alá hajtotta. Pipinus az Avaroknak azon fő 
erősségét, mellyet azelőtt Erich megvett, most 
földig lerontotta végképen, ’s azoknak javait elra
gadozván, Achenbe az attyához viszszatért; — ©’ 
szerint Pannónia a’ Francusok kézére szállott. Nagy ■> 
Károly kanczcllariusa Eginhard, annak élete megirá-
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sában azt Írja, hogy ezen háborúban az Avarok ne
messége mind elesett, a' megmaradtak pedig min
den javaikat elvesztették.

Pannónia, melly azelőtt városokkal 's helysé
gekkel rakva volt, —  a’ mint Eginhard Í r j a — most 
a’ barbarusok sok pusztításai által annyira elpusz
tu l t ,  kivált a’ most leirt utolsó háborúban, hogy 
már lakosai sem igen voltak, azért is Nagy Károly 
azon igyekezett, hogy ezen szép tartományt meg- 
népesitse és ismét rendbe hozza, mellyre nézve No- 
ricumbóí és Bojoariábói igen sok Slavusokat hozott 
be, a’ tartományt grófságokra elosztotta, a’ grófságo
kat pedig apróbb uraságokra, rnellyek a’ grófoktól 
függőitek. Illyen uraság volt a’ feljebb ir t  Thudunus 
avar fő ember is :  e’ meghalván, helyébe Theo
doras lett fejedelem, ki hasanlókép Avar ’s keresz
tény volt. Ez a’ “Theodor a’ véle elegyesen lakott 
Tótokkal vagy Slavokkal nem egyezhetvén, Nagy 
Károly tói azt kérte, hogy a’ Carnuntum és Sabaria 
között feküdt darab földet ad ja neki és népének , 
hogy ne kénytelenittessék a’ Tótokkal együttlakni: 
ezen kérését megadta neki Károly, melly szerint a’ 
mái Ovártól fogva Austria széléig lévő földet, Mo
son , Sopron és Vas vármegyékben elfoglalták és 
ottan csendességben éltek. a)

Meghalván 814-dik esztendőben Nagy Károly, 
helyébe a’ fi ja Ludovicus Pius lett az uralkodó: Pan
nónia egy darabig csendességben maradt, de 819ben 
a" Pannónia Saviában lakott Chrobatok — kiket 
Nagy Károly a’ többi Pannóniával együtt hódoltatott 
meg — a1 Francusok ellen feltámadtak, de a’ kiket 
azok nagy ügygyel-bajjal csakugyan újra elnyomtak. 
A’ Bolgárok is 827-dik ész t  a’ Dráván általmenvén, 
a’ Horváthokat háborgatták; 829. újra beütöttek a’ 
Bolgárok, melly okból Lajos király egy különös 
igazgatót állított a’ Savia Pannóniába, mellyet az előtt 
Nagy Károly alatt a’ forum-juliumi igazgató igazga
tott — Felső Pannóniában —  kivévén azon kis

a) Annáié* Fiancor. ad Ann, 805.
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részecskét, rnellyben az Avarok maradékai meghoz
ták magokat —• Tótok laktak, kiket Ludovicus Pilis 
két grófságokra osztván, grófok által igazgattatott. —• 
Ezentúl Pannóniában nem igen történt valamelly 
nevezetes dolog, egyéb, ha néha az igazgatók- ma
gok között czivakodtak, vagy ha azok a’ szomszéd 
morva fejedelmekkel öszveverekedtek. Mindaddig 
megmaradt Pannónia ebben az állapotban, mig a’ 
Magyarok Morvaországot elfoglalván, Pannóniát js el
foglalták a’ tizedik század elejen. — így lett vége 
Pannóniában a’ Francosok birodalmának, melly száz 
esztendőnél valamivel tovább tartott.

Hogy a’ Magyarok Pannóniát mi kép foglalták 
cl, az eléggé tudva van, mint szinte az is, hogy azok 
azt abban a’ kiterjedésben bírták , mellyben a’ Ró
maiak egész 955-dik észt., a’ mikor Ottó császár alatt 
u1 Németektől Augsburgnál megverettettek. Ebben 
az ütközetben sok fő Magyarok elvesztek, azok kö
zött B ui eh n is, ki a’ Pannónia Savia igazgatója volt; 
e szerint Pannónia Savia elvesztvén védelmezőjét, 
a’ szomszéd Chrobatok oda beütöttek és elfoglalták 
annak nagy részét, mellyel a’ Magyarok azoknak 
oda is hagytak, békességet kötvén a’ szomszéd 
nemzetekkel Geiza, a1 ki az Angsburgi ütközet után 
a’ Magyarok fejedelme lett: ennek a’ békességnek az 
a’ következése \ olt, hogy az elfoglalt részét Pannó
nia Inter-amnensisnék a' Görögök és Horváthok a’ 
tizedik század végén ’s a’ tizen egyediknek elején 
b ír ták , de a z , $z. István halála után ismét a’ ma
gyar koronához kapcsolódott.

(Folytatása következik.)

M1NDSZENTHY ANTAL.

Hason lat osság.
Szép Hyacinth meglátva magát egy kútba, — belé fűlt: 

így veszt el sok lányt Lilla! az önszeretet.
Vaskapui KAPI'Y KÁROLY.
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D a l .

Busan haliam elkongani 
A’ falusi harangot,

Melly nem ad már több hajdani 
, Felderítő bájhangot:

Oh mig szivem itt epedez , 
Minden hang csak téged nevez ; 

De te engem — ki tudja ha 
Szerencsés napjaidba 

Csak egyszer valaha 
Emlegetsz e? vagy soha !

Ha a' reggel vidám képe 
Festi be a’ fél e g e t , 

Sóhajtásom leng elébe,
Ringatva a’ felleget: 

Elkomorul a’ természet!
’S csak én érzem a’ szélvészét; 

De te — engem ki tudja ha 
Szerencsés napjaidba 

Csak egyszer valaha 
Emlegetsz e? vagy soha !

Ha az est biborszin ajka
Csókolja a’ dombokat,

’S vándorszeilők ingatják a’ 
Halavány falombokat,

Én alattok ülve ’s járva 
Érted sírok mint egy árva;

De te engem — ki tudja ha 
Szerencsés napjaidba 

Csak egyszer valaha 
Emlegetsz ep vagy soha !

Siratlak, ha képzeményem 
Ölembe ád tégedet,

Siratlak, ha érzeményem 
Fájni tudja szivedet;
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Óh tégeil régi sziveddel 
Hideg porom se felejt el!

De Te engem ki tudja ha 
Szerencsés napjaidba 

Csak egyszer valaha 
Emlegetsz eP vagy soha?! —

ÁRVAFFY BÉLA.

Telegraph ideája Atilla alatt.
A ' fejedelmet minél előbb tudósíthatni országa 

miben lé térő l; kiadott rendelései, parancsolatai k í
vánatosán sikeresittettek e, vagy eltévesztették foga
na to k a t;; szükséges e, vagy felesleges az uj rendelés; 
a’ pártdüh nem koczkáztatja e a' köz csendet; egy 
szóval: egész birodalmát minőségében szemei elébe 
terjeszthetni, a’ télegraphnál alkalmatosabb eszközt 
nem találhatott fel az újabb kor. — Atilla is, had- 
szomja mellett b irtokát, magáéit szeretvén , széles 
kiterjedésű birodalmának tökéletes esméretére töre
kedett 's e’ czélhoz oily módon, melly a’ telegraph- 
lioz, ámbár nem mostani szerkezetében, hasonlított, 
gondola elju thatni; a’ mint ez Thw rótzynak emez 
előadásából kitetszik: „Tandem rex  A tty la, fratre 
interfecto, Sicambriae quiuque annis quievit. Y olu it' 
tarnen, ut quidquid mundus ageret, ipse conscius 
fielet. Quare sp e c u l  a t o  r e  s , ad cunctas sibi ne- 
cessarias partes, prolit suis expediebat rebus, ordi- 
nasse dicitur. Quorum una statio C o l o n i a e  i n  
G e r m a n i a ,  altéra in L i t h w a n i a ,  tertia iuxta 
f in  v i u m  T a n a i n ,  et quarta in J a d r i a ,  Dalma- 
liae civitate, consiitutae erant. E t harum stationum 
cuilibet, homines relatu digni, a locis supradictis, 
deinceps usque ad Sicam briam , continue in tan ti 
dislantia spatii , locati et constituti e ran t; ut dum 
alter eorun i, de novis rebus regi referendis, clama- 
re.t, propinquior illi, id competenter audiret, et rur- 
sus ad alterum sibi viciniorem reclamaret, quo dum 
növi rnmores, si qui forent, adregnuin pervenirent, 
et rursus voluntas regia, prout illi p lacebat, parti- 
bus in praedictis declaréfretur.“ — Lásd SS. RR. 
Hung. Vet. P. 1. 113— 114. 1.

L1GFTFY ANDOR.
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P é l d á z a t ó  h.
(Winter után.),

I.

A’ p a r a d i c s o m .

H o s z u  idő tölt már el, hogy az első embereknek néni 
volt többé szabad a’ p a r a d i c s o m b a n  m úlatn i, 
inellyet öndőreségek által vesztének e l ; de É v ä 
csak soha sem feledheté el É d e n t ,  m ert elvesztett 
paradicsomokat vajm i nehéz felejteni!

Bár mi hízelkedve borult is A d  ám  az ő nya
kába, bár halántékait a’ mezőnek leggyönyörűbb vi
rágaival övedzé is körül, bár a’ legszebb, legédesb 
gyümölcsökkel kedveskedék is neki ; — mégis örök
ké az elvesztett Éden forgott eszében, ’s a’ könny 
soha sem apadt ki szeméből.

De Évának örök panasza tépé Adám szerető 
szivét, ’s ő legbiizgóbb imádsággal borufa az I s t e n  
elébe, ezt lebegve: „U r Isten! csilapitsd Éva kön
n y e it!44 — Es úgy rémlék előtte, m intha közel lelt 
volna hozzá az Isten , ’s hallotta volna könyörgését, 
és m intha egy gyenge Szellő fülébe susogná: „É va 
ne sírjon többé!44

E kkor elmene Adám , Évát felkeresni, m ert 
ő olly boldog vala , hogy neje többé nem fog sírni, 
’s őt elszenderedve lalálá egy puha mohágyon, inel
lyet neki az ő szives szorgalma készített Volt. Lá
bainál pedig egy deli fiúcska heVere, ki azalatt tud 
ta nélkül vált meg méhétől, K a i n ,  szerelm ek első 
gyermeke.

És Adám felvevé a’ fiúcskát ’s a’ szunnyadozó 
É va ölébe té v é , és magasztala az U rát a’ fiúcska
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születéséért, mert nem tudta még, milly átok vala 
Kainra mérve. Midőn pedig Éva felébrede *s anyai 
szivén egy gyermek fekvők , a' hajdani mosolygás, 
de boldogabb, mint a’ minőt Ádám valaha látott, 
te rü lt el kellemes arczán. És Á dáin , kinek szive 
gyönyörűségtől árada e l, Örömtelve borult az anyá
ra  ’s gyerm ekére, mondván : „Aszszony, aszszony! 
megnyerted ismét elvesztett É denedet?“

Könnyes mosolygással felele Éva: „Megnyertem 
ism é t!“ —- r

Ah! Éva ismét m egnyerte; mert az anyai sze
retet önmagának terem t saját paradicsomot 1

2 .

r
A b e l  h a l á l a .

Azon Hak közül, kiket Éva Ádámnak szült, a’ 
szép, szelid Á b e l  vala az ő kedveltje. Erre roha- 
na egykor czivódás-közben K a i n ,  a’ d u rv a , vad 
testvér, és megölő Évának szép , szelid Ábelét.

K áint a’ testvérgyilkolás átka a’ végetlen pusz
tába üzé, ’s akkor szállott a’ földre, —  a’ szünet
len nap után, melly eddigien a* földet v ilág itá , — 
az első éjszaka, m ert a’ nap sem nézheté a’ testvér
gyilkolás gonoszságát, és leinene. •

De szörnyű fájdalommal eltelve borula a’ ked
veknek holt testére az első anya, Éva, az emberek 
annya. Csókolá dühödő fájdalmában Ábelnek hideg 
orczáját, és kiálta kifelé a’ zordon éjbe: „Ábel ne
kem örökre m egholt!“ —  Rettenetesen zuga az e r
dőkön keresztül az é jv ihar, a’ feliegekben iszo
nyúan d ö rge . a’ föld felé irtóztató villámok süvöl
tőnek. — „Ábel Örökre megholt!“  — zugá az éjvi- 
har. — „Ábel örökre holt!“  — dörgő a’ menny kő. 
— „Ábel örökre, semmivélett!“ — üvülték gúnyol
va a’ villámok. — „Ábel örökre megholt!“ — kiál
lá Éva jajgatásának viszhangja a’ föld minden tor
kolatiból. És a’ világitó villámokon keresztül a’ sá
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tán vicsorgó képe gunykaczajjaí ordító Éva fülébe: 
„ É v a ! a’ halói enyészet !“

Ekkor Éva tépé haját, és felnyujtó öszszekulcsolt 
kezeit a fellegek felé, ’s kétségbeesve kiáltó a’ Je- 
vegőbe: „Rettenetes Isten! örökre megholt Ábel?“ 

így jajgatott É va , az emberek annya. —  Az 
éji szél pedig széltszaggató a’ mennykövekkel terhes 
felhőket; a’ széltvólt nyílásokon áltragyogának 
szelíden 's angyalokkint boldog csenddel a’ csilla
gok. És Éva látván a" csillagok szelíd tündöklését, 
nyugodtabban kérdé magától szivében: „Ábel örök
re m egholt?“

A’ h o ld k ilép ea’ fcllegek közül; elszéleszté rém 
alakjaikat, mellyek a’ setétség ielkeikint futónak 
elő le, ’s most a’ föld felett szép, tiszta éj derülő , 
m int még ma is mosolyog szerelmesek fe le tt, m i
dőn a’ bimbók fejledeznek, ’s a’ tarka koszorus ta 
vasz a’ szendergésből felébred. A’ szellő csalt csen
desen lengedezett a1 fák között, ’s a’ fülmilék ezek
nek lombjain éneklék szen t, szivolvasztó éji dalai
kat. Éva szeme széltbolyonga a’ tiszta egen , 
a’ szelíd éji szél enyelge arcza körü l; hizelke<i\e 
hangzók fülébe a’ fülmile dala; úgy rémlék előtte, 
m intha ennek énekében viszonozná Á b e l: „Anyám! 
én nem holtam meg örökre. “

Midőn Éva így Ábel holt teste tpellett könnyek
ben feküvék, szendergés szállá kisirt szemeire. Ál
mában megjelent neki Ábel, szebben, mint valaha, 
dicsőn, m int a’ cherub , de szelidebb és szent mo
solygással. H alántékait csillagkoszoru övedzé. ét 
siró annyának m ondó: „Ne keseregj anyám ! Ábel 
nem holt meg örökre !<f

Éva felserkene. Abel arczain szelíd rózsafény 
vala, — első hajnal a’ földön. Éva álmélkodva néze 
a’ hajnalra ’s ezt a’ túlvilág követének nevezé, mond
ván : „Ábel nem holt meg örökre!“

’S ő kedvelőjének sirt á s a , mellyct halk bánat 
könnyeivel áz ta to tt, mig a’ tavasz zöld lepleit ró 
nem te ríte tte ; —  akkor szóla könnyek nélkül: 
„Ábel nem holt meg örökre !“
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D á v i d  és  J o n a t h a n .

D á v i d  Isainak szülötte ’s a’ szent dalok ének
lője , és J o n a t h á n  Saulnak fija , barátok valának, 
millyeket a’ föld még soha sem látott. Leikeik indu
latosan repültek egymás felé , ammint egymást elő
ször megpillantották, frigyek szilárdabb volt a’ föld 
minden szövetségeinél.

Ezen barátok egykor kezet fogva és szent sze
retettel egymáshoz simulva lilének J e r u z s á l e m  
m ellett egy halmon, ’s szivek gazdagabb, gyengédebb 
és nyíltabb vala, m int valaha, az isteni term észet 
szemlélésénél, melly elüttök az alkony rózsaszín 
csillámában angyali lakkint léteze.

Nyájasan szóla Jonathán Dávidhoz: „D ávid , 
D ávid! m int szeretlek én tégedet! A’ te szereteted 
becsesebb előttem aranynál és gyöngyöknél, és fel
ségesebb aszszonyi szerelem nél! De meg tudod-e 
nekem magyarázni, m iért repiile az én lelkem előd
be már akkor, midőn szemeim téged először látá- 
nak? Meg tudod-e nekem fejteni, m iért tetszék ak
kor nekem úgy, mintha már millió évek olta szived 
körül lettem vo lna , midőn először csókolálak?“

Dávid felele: „H éj Jonathán, Jonathán! ezen 
mesét csak az Isten találhatja ki. Mégis neked egy 
álmot beszélek el, mellyet álmodám , midőn te, ba
rátom ! először valál szeretetem ölében.“

Dávid beszéle: „Azt álmodám a k k o r, mintha 
a’ J  e h o v á t látnám az örök thrónuson ü ln i, hogy 
megítélje azon bűnös lelkeket, azon angyalokat, 
kik a’ világosság országától elpártoltak. Reszketve 
feküvének az angyalok és bánatosan az örökkévaló 
e lő tt,’s nem merőnek felpillantani az ő arczára, mert 
azt vélék , hogy a1 Jehova nagyon haragszik bűnei
kért. Az ő arcza pedig nem vala szigorú, hanem 
ollyan, m int a’ felkelő nap fénye, midőn hullámoz
va ömlik a’ fö ld re , és az Isten hangja nem vala re t
tentő, mint mikor aJ földdel mennydörgésekben be*

5

3 .
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sz é l, hanem m int a' szellők suhogása a’ libanoni 
czédrusok között.“

, „És a’ Jehova szájából hangzók az Ítélet szava: 
„ „A ’ ti bűnötök gyengeség v a la , a’ ti büntetéstek 
legyen száműzetés a’ gyengeség országába!“ “ — ’S 
inte a1 föld angyalának, ki megilleté botjával a’ re
megő angyalok hom lokát, és ezek elalvának. Aztán 
lehozá őket a’ fö ld re , ’s ők emberek levének, gyá
moltalan gyermekek az anyai szív körűi.“

Jonathán szóla: „A zért is sirás a’ gyermek első 
hangja az anyai szivén , kesergi elvesztett angyali 
előidejét. De a’ te álm od, óh kedvesem ! nem fejti 
meg szeretetünk rejtélyét.

Dávid folytatá: „Ok gyermekek és ifiak, férj- 
fiák és őszek levének , Örülének, sirának , szerété
n e k , gyülőlének, aggódának, rem ényiének, élének, 
meghalának, — mindig lehetett látni a’ földi leplen 
keresztül az e lre jte tt angyalt. —  Ők valának a’ 
föld jobb, nemesebb em berei, kiknek gondolatja 
nem csupán szenvedelmeiken ’s hibájikon függe, és 
k ik  a’ Jehova képmását még egészen nem veszték 
el. És midőn két angyalember egymással találkozott, 
akkor derengett bennek az ő angyali előidejek setét 
sajditása, akkor te tszett úgy nekik, mintha barátok 
volnának, ’s évezredek olta öszsze lennének kö t
tetve, akkor feledék el földi alakjokat, ’s az angya
lok bennek kinyujták karjaikat a’ testvérangyal után, 
és öszszeolvadának a’ testvércsókban.“

így beszélé el Dávid Jonathánnak a’ maga ál
mát. A’ Jonathánban lévő angyal pedig kinyujtá kar
ja it a’ Dávidban lévő angyal után , és a’ Jehova 
megáldá az ő barátságokat.

4.
'A ’ f e j  d e 1 e m f i .

A r á b i á b a n  volt egy f e j  d e l e m  f i ,  egy ne
m es, igen régi törzsök derék sarjadéka. Szive ne
mes és jó ,  de érzelme szintolly büszke vala, ’s azt 
vélé, hogy Is ten , és egész világnak meg kell nagy
sága előtt hajolnia.
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Nehezen esett ez attyának, a' ki nem es, bölcs 
fejdelem volt, és ő gyakran beszélgetett fijával min
den földi nagyság hiúságáról; de a’ gyermek dölyfos 
indulatját nem zabolázhatta.

Ekkor ő panaszolá a" gyermek tanítójának lelke 
bánatját, mellyet kedveltje m iatt szenvede. ’S a’ 
tanító magához hivá egykor nevendékét, és egyet
lenegy csepp vizet önte a’ földre, ’s monda a’ fej- 
delemfinak: „Lásd te h iú , büszke balgatag! m int 
kérkedel a’ te nagyságoddal, pedig ez egyetlenegy 
nyom om  vízcsepp nagyobb, mint te !“

Ez által megsértődött a’ fejdelemfi kevélysége, 
’s büszkén tekinte fel tanítójára és szóla: „Te ezt 
egy született Istennek mondod?“

M indazonáltal a’ tanító nem zavaródék meg, 
és folytató tovább: „E z a’ csepp, gyerm ek! na
gyobb, m int te ,  m ert ez egy világ.“

’S midőn a’ gyermek mosolyga, a’ tanító mes
terségesen köszörült üvegeket hoza elő, ’s szóla ta-. 
Hitványához : „Nézd a’ világot tenmagad a’ vizcsepp- 
b en !“

A’ gyermek áltnézett a’ mesterséges üvegeken^ 
és lá tá , hogy a’ vízcsepp egy nagy, meszsze világ
ra  terjed ki, ’s e’ világban mozognak millió lények. 
— Es szóla fejdelmi tanítványához a’ bölcs tan ító : 
„Ezen lények között is, mellyeket te a’ vizcseppben 
látsz, találkoznak egynehányan, mellyeknek kicsiny 
agyvelejében kevélység és hiúság zajlik; ezek is —- 
meglehet — kérkednek , ’s Isteneknek tartják  ma
gokat, — ’s milly nyom orunak tetszik m inekünk 
az ő gőgjük, sőt milly kicsinek az egész v ilág , 
mcllyben élnek és uralkodni akarnak! —  Lásd! —* 
folytató a’ tanító — valamint te mostan mosolyogva 
nézel a’ cseppben létező férgecskékre, ’s kevélysé
geket k ineveted : úgy fognak te rád is, a’ csepp föl
dön lévő féregre, nagyobb világi, élesebb szemű lé
nyek tekinteni ’s egymásnak mosolyogva m ondani: 
„A ’ féreg dölyfösködik a’ csepp földön!“

így szóla a’ bölcs tanító a’ szégyenletében el
pirult gyermekhez, és attyához vezeté őt, kinek nya-

5*
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kába a’ megbánás forró könnyei közt borúin, jav u 
lást fogadva. — S a’ gyermek m egtartotta szavát, 
m ert nagy és bölcs fejdelemmé lett.

' 5.

K o r i  n t h u s i  L a i s .

Silány kandallójánál üldögélt L a i s  Korinthus- 
ban. — Ö nem vala többé ama’ Lais, kinek küszö
bét egykor egész G ö r ö g o r s z á g  vivta. A’ rózsaaj
kak , m ellyeket ezelőtt a’ halandók az Istenekhez 
felcsókoltanak, elhervadtak; a’ szőke hajak, mellyek 
egykor a1 fejér keblet köriilrepdesék, úgy fiiggének 
m ost, m int a’ hó egy roskadozó fényelgős épület 
körül, ’s' a’ szemüregekben sira két kiégett vulkán.
— „Istenek , — kiáitá — Istenek , nagy Istenek! 
igy kell Laisnak kimúlni ?,í* — Ekkor egy sugára a’ 
lemenő napnak a’ nyom om  kunyhóba süte.

„Te lemégy, — mondá sírva, — milly szépen 
mégy te le! Oh bár Lais is úgy m úlhatott volna k i!“
— És karjait fohászkodva terjeszté ki a’ lemerülő 
Isten fe lé , — ’s viszszahanyatlott székére.

A’ term észet mindinkább csendesedék. Az utol
só sugárok nem piriták  már többé A k r o k o r i n t h  
ormaif. É j Ion. A’ hold tisztán jőve fel. Korinthus 
szüzei a’ Lais kunyhója előtt lévő kúthoz ménének, 
vizet m eríten i, s vidor énekeket danolának és vá- 
rák  szerelmeseiket. Laist felébreszté az éneklés za
varos álm aiból; k itek in te , milly vígan enyelegnek 

' amazok, m iként örül minden az életnek. Illy vidám 
volt ő is valaha sziilőji házában; ő is igy várako
zott egykor a’ ku tnál, mig az ifiak elő nem jövő
nek, mig K a  I l i  os a meg nem érkezők, és vele nem 
énekle, ’s őt ált nem karolá és csókolá.

„Vedd el tőlem , — k iá lta , —  nagy Z e u s !  
vedd el a’ viszszaemlékezést, m ert ez semmivétesz 
engem et!“

Az ifiak eljövének; a’ lánykák örvendve sieté- 
nek clejekbe; körülbelül minden vigadott, csak Lais,
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— ő egyedül úszott könnyekben. Nyilván látta, mi- 
k in t m utatnak rá az ifiak, ’s komolyan mondják 
a’ lánykáknak: ,,Lássátok, ez Lais, — őrizkedjetek, 
hogy ti ne legyetek ollyanok, mint ama’ L ais!46 —- 
és m int rejtezének aztán a’ lánykák elpirulva az 
ifiak kebelébe, és „Szegény L ais!64 sohajtának. <,

Az éj mindig mélyebbre sülyede. Egészen az 
Öröm kedvéért látszék teremtve lenni. L a t o n a szép 
lánya olly barátságosan nevete a’ boglárfák és mir- 
tusbokrok közü l, a’ hogy E n d y m i o n a  halála 
olta még soha sem mosolygott. Az ifiak és lánykák 
virágbokrétákat fonának és felkoszoruzák oltárát, és 
hymnusokat éneklének neki ’s dicső báttyának, és 
m indkettejek szép annyának, ’s az isteni A p h r o 
d i t é n e k .  i

Férjeik  ’s ifiabb gyermekeik kíséretében^ az 
anyák is kilépének házaikból, és vígadénak gyerme
keik örömünnepén; A’ vénülő férj megilletődve szo- 
ritá  meg elvirult nejének kezét, ’s eszébe ju ta  azon 
id ő , mellyben őt a’ kutnál várta.

Lais is kilépe a’ kunyhóból; erőt kelle magát» 
vennie a’ szabad természetben, a’ fájdalom az ő szi
vét megrepedéssel fenyegeté. A’ merre csak fordult, 
futottak elölő, ’s a' gyermekek ijedve sietének an- 
nyok karjai közzé, midőn Lais őket meg akará csó
kolni. „H át minden kerül engemet !66 — kiálta ha
lálfagytól bo rzadva, és viszszasiete a’ kunyhóhoz.

Épen egy halottat vivőnek el arra. Ifiak és őszek, 
anyák és lánykák követék a’ koporsót. A’ gyerme
kek őszintén siraták jó  annyokat, a’ férj az ő derék 
feleségét. — Némán nézé Lais a’ gyászkiséretet. „Ki 
fogja kisérni az én  koporsómat, ki fog engem meg
sira tn i?“ — kiáltá zokogva. — Erejéből kifogyva 
földre rogyott, clbágyadt szeme a* halál közelgető 
angyalát látszott hirdetni. — „Aphrodite! — imád- 
kozék halkkal rebegve, — gyakorta áltölelém buz
gón esedezve oltárodat, áidozatim égének oítárídon, 
ne engedd papnédat megszégyenülni! Én a’ gyön>ö- 
rüség poharából teljes mértékben hevesen hörpülék; 
ments fel sepreje i vasát ól, A n a d y o m e n e  ! Ölj meg.
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vagy add viszsza papnédnak ifíuságát, ártatlansá
gát!“ — A’ fájdalom elfojtá beszédét.

• E kkor távolról egy hang hallatszék, melly he
vesen tudakolá Laist. — Figyelve állott fel, mintha 
füle ezen hangnak minden részét ezer füllel akarná 
elnyelni, szeme egy pillanatnyira az ifiuság tüzét 
ism ét megnyerni látszék. „K allios, — kiáltá őrül
ten , — Kallios, én Kalliosom! Ez az ő hangja!“

Az ő Kalliosa volt. Számos évekig vala távol 
honátó l, és most téré viszsza. A’ h ir Laisának sor
sát fülébe v itte , de nem h itt n ek i, önmaga sietett 
Korinthusba.

„E z  Lais kunyhója,“  — mondá a’ gyerm ek, k i 
szövétneket vive neki az utat mutatá.

Kallios kinyitá a’ reves ajtót. Lais némán nyujtá 
-feléje elhervadt k eze it, ajkai felettébb gyengék va
lónak rebegni: „K allios!“ — A’ szövétnek világa 
az elvirult bűnös aszszonyra síite.

„Mégis igaz h á t!“ — kiálta Kallios kétségbees
ve. — Ez nem L a is , ez nem az én Laisom !“ — és 
zokogva elrohana.

Ekkor aludt k i éltének utolsó szikrája; még 
egyszer próbálónak ajkai egy fájdalmas „K alliost“ 
k iáltn i u tána, ’s aztán Örökre elnémulának.

A’ K orinthusiak elterneték holt testé t a’ P e - 
n e u s  partján. Evenkint elvezeték az anyák lányai
kat halála napján a’ sirhoz, ’selbeszélék nekik a ’ sze
gény Lais történetét. — M ondják, hogy még most 
is állanak romai e’ s írnak , de jelentését senki sem 
tudja. A’ keresztülm enők ájtatosan imádkoznak ol
vasóval, 3s azt a’ s z e n t  L a i s  sírjának nevezik!

SZEGHALMY SÁNDOR.

A z elesett lengyel vitézek emléke. 1831.
Itt fekszünk, gyászos lobogónknál sir az utókor,

Nincs Lengyel ’s haza már, bus rabigába sóhajt. 
Gallia sorsának vérkönnye fizesse meg egykor,

Hogy szava nem volt szent 's igy ada áldozatul! —
Vaskapui KAPUY KÁROLY.
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A3 gyermek Bajazzó legelső rigmusa.
(Egy regéből.)

/
E n  kicsinyke,
Fris legény k e ,

Széken állok 
’S perorálok.

Halgatók, csitt!
Jót mondok itt.

A’ kis deák 
Szép mákvirág.

Van poltrája,
Nedves szája,

’S van garasa,
Örül hasa.

Ó gyöngy élet!
Deák -é le t!

A’ tanuló 
Tőrvénybontó.

Sétál, pipál 
, Hontó Pálnál,

’S eszik, iszik,
’S nagyon hízik.

Holdog élet,
Deák - é le t!

Ha meghalok,
Nagy kárt vallók.

Hamar es'tem 
Miatt testem

Még nem hízott.
Higyje Francz, Tót.

„Ezer féreg!)
Kíméld kéreg - 

* Testhalmomat,
, ’S füzlantomat.“

Czél/.ás a’ „Rontó Pálnál14 lévő hires csárdára



így szólnék én,
Hitvány legén’,

A’ ragokhoz,
’S nem érne rósz. (?) 

Farkas gidót,
Ifjú Zsidót

Bánt a’ halál,
A’ hol talál.

Ezért félek,
Hogy nem érek

Több zöld tavaszt,
Én , sült paraszti 

Halljátok hát 
Bölcs Minervát,

Mint gyászolna,
Ha bus volna,
Sírom felett:

„Egy deák u r,
Mint Epicur,

Fekszik itten;
’S nincs része fen, 
Csak fertőben.

Fájlald Mátra,
Mint egy atra

Mulier most,
A’ kis tátost,
’S rut láp-árost,

Sirj te sok bérez!
Repülj lidércz!

Hantja körül,
Hol daemon ül 
Hü czimerül.

A’ korcsomán,
Mint egy czigán’, 

Hegedüle,
’S hoszszu füle 
Verset szüle.

Evett, ivo tt,
*S egyet rúgott,

Mint egy csikó,
’S megdöglött, ó!
Kis bajazzó!“ 

Rigmust mondók, 
Perorálék,

Mint a’ ki szól 
Csak hasából.
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Már most kérem 
Illő bérein.

„Egy garaskát 
’S két pampuskát.44 

Ha megnyerem,
Oszveverem 

Bokájimat,
’S járásimat 
Odább folytatom.

Ponori THEWHEWK JÓZSEF.

Ä  megcsalathozottak.
A’ hogy kotló buzgóságból, épen a’ karvalyanya 

tojásit találja ellopni a’ fogoly, észrevette ezt, de, 
tudván már szokását az; csak költsd ki, bolond! gon
dolja magában : gyengülj te helyettem , te , bár- 
m elly gyenge létedre is, csak fel bírod emelni az el
hullott magót, az én élelmemhez pedig erő kell; de 
különben sem igen szeretek biz én rajtok ülni, sáp- 
pitani azon unalommal is m agam at, és kopaszitani 
melyemet, hogy társam undorodjék tőlem, ’s kezd
jen  a’ szomszédságban esmerkedni. — K ikölti a’ 
m egvetett fiakat a’ fogoly, és azonnal rajta menvén 
az erre már lesekedő karvaly, no jó, hogy kiköl
tötted fijaimat, édes ebédem ! de használásod ju ta l
mául mégsem bántalak. — E kkor vette  észre a’ 
fogoly, melly igen m egcsalatkozott, a" midőn segí
te tt ellenségeket szaporítani m agának; — de a'" kar
valy is észrevette ám későbben még nagyobb meg- 
csalatkozását; m ert körm eiket tom pábbakra, orro
kat életlenebbre, szárnyaikat gyengébbekre kotlotta 
a’ tompa k ö rm ü , életlen orrú és gyenge szárnyú 
k o tló ; azaz: nyomorék karvalyakat költött ép to 
jásaiból.

Anyák! fontoljátok meg jól, érdemes-e, ezen első 
ok mentségével, a’ többiek miatt, idegen term észe
tet szopatni magzatjaitokba ?
•) A* fogolyról azt mondják, hogy ellopja más madár tojásait, es kikölti.

_ LENGYEL GYÖRGY.
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Löwenstern Euphrasia sirhalma.

A m a ’ hires lambergi gróf M axim ilian, 1769. te tt 
utazásaiban Corsica szigetét is meglátogatta és az 
itten tapasztaltak közül ezen esméretes munkájában: 
„ T a g e b u c h  e i n e s  W e l t i n a n n e  s,u (egy vilá
gi embernek naplókönyve) a’ következőt is elbe- 
szélli: „Z igliariában, egy félreeső kősziklától öt
száz lépésny ire , valamelly olasz fölülirást másol
tam le , melly úgy szólván, végső akaratját foglalja 
bé egy meghalt aszszonyszemélynek. Bizonyos Lö- 
w ensternné aszszonyság, ki e’ szikla tövében fe
küdt e ltem etve, tulajdon kezeivel (m in t lá tszo tt), 
im  e’ szókat véste bé a’ sziklába (m agyar fordítás
ban): „É jszakról jövő u tas, akárki légy, vidd hirül 
Stralsundba Löwenstern Vilmosnak, hogy láttad sir- 
lialmát nőjének, k i Tunisban rabságot szenvedett, 
megszabadult és i t t  holt meg, Júliusban 1698. — Lf. 
I. Fijunk még most is r a b ; jöjjön az atyja és sza
badítsa ki. E rre  elmenet, itt ez oldalban fogja meg
találni Euphrasiájának földi m aiadványit; ha a"1 kö
v e t, mely e’ ham vakat föd i, felemeli. I la  azokat a’ 
szél el akarná szórn i, könyüji nedvesítsék meg . . .  
Mutasd magadat e’ kérésre, mellyet hozzád intézek, 
m éltónak ; vagy bogy nem vagy ember !u Továbbá 
Lam bert igy folytatja e lbeszélésé t: ,,E ’ czifrátlan , 
szivérdeklő szók, mellyeket a’ gyöngédség sugallott 
be, reám mélyen hatottak, és ha közöttem ’s a’ své- 
cziai dáma között egy egész századnyi időköz nem 
va la , tüstént elutaztam volna Stralsundba, hogy 
Löw ensternet vigasztaljam, vagy fiját megszabadít
sam. Bizonyos Servi Antal ur a’ kijelelt helyet meg
ásta, hogy azon érzés-tele aszszonynak m aradványé
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felfödezze. Talált egy máz-öntésü rózsát ón-szelen- 
czében, elévült fakó papirosra te tt latin fölülik ás
sál, mellynek ez volt foglalatja: „A kárki légy, ki e' 
sirhalom belsejét meglátod, tudd meg: Wachtendonk 
György engem Euphrasiám halála felől tudósított. 
Afrikában megholt fiamat onnét elhoztam és anyja 
mellé takarítottam . Velők egyesülve fogok nyugodni 
magam is. Töröld ki fegyvereddel az Írást a’ parti 
sziklán; és vele együtt annak minden emlékezetét 
kebeledben. Élj szerencsésen! October 15. 1733.“  —

* Oh ! a’ hold alatt itt
Könyü mely sok van !
'S hány s z í v  fájdalmait 
Fojtja titokban!

E. I. P.

A l a p  m o n d á s  oh

A’ közönyösség — gleichgültigkeit — kétérte l
mű tu lajdon : m ert a’ m int néha a" bölcs belátásnak, 
úgy máskor az ostobaságnak szülöttje.

A’ gyermek kifecsegi, a’ mit tesz , az öreg a’ 
m it t e t t , 's a’ bolond ? a' m it tenni akar.

A1 nagy urak kegyelme-, és a" tenger habjai 
csendje, abban közösök; hogy egyik sem állandó, ’s 
többnyire előkövetjei a’ jövő szélvészeknek.

A’ barátságnak korunkban leghelyesebb jelképe 
a’ hamis pénz; fénylik az is, emez is, semmit, vagy 
csak keveset érők.

S—p. F —z.

Ä  mai barátság.
Kivánod nagy uram! hogy lennek a’ te bájtod ,

Úgy szolgálatomért illene, hogy te fizess;
Vagy — nagy uram! ha nekem te barátom lenni kívánnál, 

Úgy tőlem soha sem várj te baráti segélyt.
Vaskapui KAPUY KÁROLY.
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TV

Bajazzónak első remeke.
\

(Egy regéből.J

N ő zz  ki János !
Mert hiános 

Az idő.
Háborodik,
Zavarodik 

A’ Fertő.
Elhigyed bár,
Hideg van már:

Vasfütő.
Szállong a’ hő;
De füles lő

Nagy nemtő.
Ucczu neki,
Verset irni ,

Hevit ő.
Fakir — Indus:
Ürge — Pindus 

Kis lejtő.
Nem tör nyakat,
Ha leszakad 

A’ kezdő.
Kátyút ugrik,
Sárba esik 

A’ költő.
Firkálni, k in !
De ő csacsin 

Fut elő.
Nincs itt duda,
Me'gis csuda 

E’ kettő.
Egyik ordit,
Másik fordít.

Gáliczkő.

*) Nemtő, genius i lásd Párizpápai szóköuyrábeu.
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• P ó t .
(cadentia)
F ó t.

Vigyázz Janii!
Mert a’ hamu- 

Ba vetlek.
Higy a’ költő - 
És számtöltő -

N ek , nek, nek!!!
Ponori THEWREWK JÓZSEF.

A z  e m b e r s  ég.

Nem tudván egy gólya fiját őszszel semmiképen 
útra  kinszeriteni, (hallván a z , hogy nem tartja jó  
hazafinak a’ Magyar azt, a’ ki esztendejinek nagy ré 
szét külső országokban tölti el} no, hát maradj itt, 
mond boszszusan n é k i: de tudom, hogy majd meg
tan ít a’ hideg em berségre; ’s e’ fenyegetésre csak
ugyan végre elindult; — oda érkezvén, kérdi tőle 
meleg országi gazdája: édes uj vendégem ! tudom, 
hogy messziről josz; ugyan mi újság van abban a’ 
távol hazádban? —  Békétlenek ott felette az em
b e rek , felel az: üldözik egymást kíméletlenül, po
ro lnék , czivakodnak, m arakodnak, mulatság nézni 
háztetőről ők e t; — de nem is csuda, mert hideg 
van ott télen által nagyon; —  jó, hogy én eljöttem on
nan , külömben bételjesedett volna anyám szava: 
engem is megtanított volna a’ hideg e’ csúnya em
berségre.

LENGYEL GYÖRGY.

K í v á n s á g .
Erzsi be szép ! be ditső, nints párja Pestbuda táján 
Dúsgazdag, ’s köszörült gyémántok diszlenek úján, 
Vajba ditső köszörűs! Erzsimkis szive kezedben 
Illy fényt kapna, magam hajtnám untig köszörűdet.

MAJOR LAJOS.
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Ht/menaeus isteniilése.
(Fordítva Luctatiiisnak magyarázataiból Statius Thebaisához, könyv

ill .  vers 283.)

Volt Athénében egy rendkívül szép fiatal ember, 
de fölötte szegény, és alacsony ‘s esméretlen szüle
tésű ; ki Ilym enaeus nevet viselt. Abban a’ korban 
élt épen, mellyben az ifjú t még könnyen leánynak 
nézhetni, midőn egy athenei leányzót m egszeretett. 
Mivel pedig ez sokkal fölebbi rangból született, m int 
ő, nem merészelte annak kinyilatkoztatni szenvedé
lyét , és beérte azza l, hogy neki, valamerre ment, 
minden léptén utána járt. Egy bizonyos napon, mel
lyen az athenei dámák, kik között volt az ő kedvese 
is, a’ tengerparton Ceres innepét tartani készültek, 
aszszonyi ruhába öltözkedett és a' társasághoz adta 
magát. Jóllehet esméretlen volt elü ttök, mindazáltal 
az ő kellemes ábrázatja reá bírta az áhitatos szép 
sereget, hogy őt közzéjök fogadták. Folyt immár a 
szent m unka, midőn néhány tengeri rablók hirtelen 
partra  szállván, az isteni szolgálatot tevő Öszves me
netelt elragadozták. Sok helyeken csavarogtak velők 
a’ rablók, mígnem végre kifáradva, egy helyen meg
telepedtek és a’ parton elaludtak. Most ilym enaeus 
férjfias bátorsággal felbiztatta társnéjit, hogy rablóji- 
kat gyilkolják meg. Elfogadták a’ javallást és vele 
együtt végre is hajtották gyorsasággal. Ez meglévőn, 
jó  reménnyel táplálta őket, hogy egyszeriben visz- 
sza fognak térhetni hazájokba. E ’ végett elment ő 
maga előre Athénébe , hol a’ népet öszvegyüjtvén, 
azzal magát m egesm értette, és egyszersmind azt 
tette hozzá, hogy ő, ha az elragadott leányzók kö
zül neki azt feleségül venni megengednék, a1 mellyi- 
ket ő szere ti, mind a ’ többit haza fogná állítani. 
Kérését megadták nek i; mellyre ő is fogadásának 
ura le tt és szerelmesével házasságra lépett. Holta 
után az Atheneiek házasságaik körül mindenkor őt 
em legették , sőt segítségül hívták és tiszteletére in- 
nepeket is szehteltek.

e . i. P.
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Ä  magyar nyelvről és előmozdítására szol
gálható eszközökről.

A . m it A. J. ur a’ nemzetiségről ’s kultúráról öt 
esztendő előtt i r t ,  ’s figyelmet érdemlő értekezésé
ben (Tud. Gyűjt. 1827. II. kö t) m ondott: hogy a’ 
nemzetiség a’-Jiajó, a’ nyelv pedig az evező, és hogy 
emez tsak a’ m ásodik, amaz az első, a’ m it szerez
nünk kell, — olly igaz, hogy sikeretleneknek mond
hatjuk minden lépéseinket honi nyelvünk irá n t, 
mellyek ezen talpkőre nem építtetnek.

H a 1791diktol fogva a’ nemzetiség dolgában 
foglalatoskodtunk volna a’ helyett, hogy mindig tsak 
nyelvünk elterjedéséről gondoskodtunk, tovább jö t
tünk volna ez utolsó ügyében is.

Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  (kinek ugyan vé
lekedései „G róf Széchenyi István m int iró “ nevű 
hasonlóképen olvasásra méltó könyvben 294. lap. eb
ben is helyben nem hagyatnak) nem ok nélkül mond
ja  „Világ“ nevű remek munkájában (131 és 413 lap ) 
a’ privilegiált status nagyobb részéről tévén emlí
té st: „hogy a’ nemzetet honunkban sehol sem leli 
f e l , ’s azon nevezet nálunk nem egyéb, mint czifra 
szójárás, mellynek tulajdonkép igazi értelme nincs.“

Hasonló igazságokat találhatni U d v a r d y  Já- 
n o s a’ Tudományos Gyűjteményről irt rövid érte
kezésében is (Tud. Gyűjt, 1831. XI. kö t.) „Az a’ 
czél, (igy  szól) hogy a’ király, jobbágy, ur, szolga, 
nem es, nem telen, polgár, paraszt, tudós, tudatlan, 
gazdag, koldus, ka tona , földm ivelő, pap, m ester, 
egyházfi, tanító, tan ítvány, gazda, cseléd, napszá
m os, pász to r, béres, csikós, csősz, gulyás ’s a’ t. 
mind a’ maga szerihez képest boldog legyen.“

Hasonló állítás a’ B a l á s h á z y  űré és más jó 
hazánkfiaié is.
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Bizonyosok lehetünk, (m ert a’ mindennapi ta 
pasztalás m utatja igazságát ezen állításomnak) hogy 
nem sokra mehetünk annak megmutatása ’s arról 
való meggyőződés nélkü l, hogy az, a’ mit akarunk, 
nevezetes gyümöltsöket 's hasznokat h o z , és hogy 
ilíyenekben, a’ mellyek sokaknak vélekedése szerint 
se jó , se rósz következéseket nem hozhatnak, kin- 
szeriléssel épen nem mehetünk sem m ire, m ert ha 
utána is lá tunk , hogy rendeléseinknek foganatja és 
sikere legyen, minden alkalmatosságot ellenkező te t
tekre mégsem vehetünk el azoktól, kiknek illy ren
delések nem te tszenek , mivel hasznokat által nem 
látják.

Iparkodjunk tehát tovább is ,  a’ mint ezt már 
egynéhány esztendőtől fogva nagy foganattal gyako
ro ljuk , hogy hazánk minden lakosira származzék 
hazánk nyelve megtanulásából valami nevezetes ha
szon, és nem sokára tapasztalni fogjuk reménysé
günk felett hasznos következéseit ezen iparkodá
sunknak.

A’ köznépre n ézv e , a’ melly többsége azoknak, 
k ik  magyarul nem tudnak, illy hasznot reménylhet- 
nénk annak m eghatározásából, hogy az, ki gyerme
keit a’ magyar nyelvben gyakoroltatja, és egész ház
népét nemtsak lakhelyére, hanem nyelvére nézve 
is magyarrá á lta lváltoztatja , bizonyos szembetűnő 
’s Ösztönöző jutalm at nyer, és hogy minden magya
ru l szóló hazánkfija, legyen az nemes, legyen nem 
telen, ha máskép is tudományára és erkültsére néz
ve hivatalok viselésére alkalm atos, azokat utóbb 
még inkább rem énylhesse, a’ ki pedig magyarul 
nem tud , még legkisebb falusi hivatalt se nyerhes
sen egynéhány esztendő múlva, annál kevésbé pedig 
egy városét, vagy mást akarminem üt, se az uradal
m aknál, se a’ vármegyéknél, és más polgári, kints- 
tári, vagy törvényes korm ány-, igazgató- ’s itéiő- 
székeknél. A' királyi városokra nézve ugyan mind
addig fenmarad a’ magyar nyelv iránt egy kis aka
dály , inig néhai Schwärm er Márton statistikájában 
előhozott észrevétele is a’ törzsökös Magyar több-
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nyíre tsak a' mezei gazdaság után iparkodik, a’ mes
terségekre és más városi foglalatoskodásokra pedig 
majd tsaknem idegennek m utatja magát, és még olly 
igen szükséges a’mesterlegények megtökélésére azok
nak külső országokban való vándorlása. Mindazonál
tal a’ városokra nézve sem kell lehetetlennek vélni 
a' magyar nyelv elterjedését, mert sikeres eszkö
zök nélkül az séhol sin ts , k i valami jó t buzgóan 
óhajt.

Az oskola illy eszköz a’ gyermekekre nézve, és 
a’ mellett az i s , ha bizonyos alkalmatosságokban, 
példának okáért a" külső és még inkább a’ belső vá
rosi tanáts tagjai választásában, sőt talán annak 
idejében még a’ polgárok számába való felvételek
ben arra is tekintenénk, sőt ezt feltételnek tennők, 
hogy bizonyos száma a’ beveendőknek (ez t minden
től még most kivánni kultúránk nagy kárára szol
gálna} a’ magyar nyelvben járatlan ne legyen.

Ezen kétféle hazánk legszámosabb lakosainak 
megnyerésével és Magyarokká tételével azon egyné
hány nemes is, ki talán eddig nem tudna magyarul, 
(m ert bizony tsekély lehet azoknak száma, és tsak 
olly részein magyar hazánknak, a1 hol a ' többi szá
mosabb lakosok is járatlanok hazánk nyelvében} a’ 
magyar nyelv megtanulására adná magát.

Ezeket mindazonáltal még nem lehet elegendők
nek mondani a’ nemzetiség ’s kultúra dolgában. H a
zánk díszére és magyar nyelvünk gyarapítására sok
féle még, a’ mit tenni kellene. A’ magyarságra néz
ve, a' m it az egyik jónak m ond, a’ másik nevet
ségessé teszi. Emlékezetünkben leendenek még bol
dog emlékezetű Révai ’s Verseghy hatalmas hábo- 
ruji ’s pennatsatáji, és az újabb neologusok és régi
ségeket keresők között való hasonló hadak. Hlyé
nek iránt inkább azon kellene iparkodnunk , hogy 
irójinknak is ezek által illyen dolgokról, melJyek 
hazánk fijainak hasznosak, vagy kedvesek, ir t köny
veknek száma a’ tudományok ’s hazánk hasznára is 
szaporittassék, a’ mit minden bizonnyal az egyné
hány esztendő előtt még tsak óhajtott, gróf Széche-

ö
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nyi István 1825iki November 3kán hazafiui hatvan- 
ezer ezüst forinttal te tt ajándéka u tá n , kinek sok 
követőji valának, most már felállított magyar tár
saság, vagyis akadémia, részszerint jutalom kérdé
sek feladásával, részszerint a’ közhasznú könyvtá
rak  sokszorozásával és a’ kiadott könyvek számos 
megvevésével foganatosán elősegitend. E három esz
köznek (hova még a’ játékszín is tartozik) sokféle 
jó következéseit nem sokára látná hazánk. Az irók 
száma tudnillik nem zetünk díszére nőne, mind azért, 
mivel jutalom nélkül többé nem maradnának fogla
latosságai, mind pedig azé rt, mivel illyen közönsé
ges könyvtárak á l ta l , meliyeknek megszerzéséhez 
minden Írónak nints vagyona, sok iró módot nyer
hetne tudós foglalatosságaira, e’ m ellett ezéreken, 
kiknek a’ könyvek szerzésére vagy kedvek, vagy költ
ségek nintsen, lennének jó könyveink olvasóji, ésigy 
a kultúra és a’ magyar nyelv parlagon többé nem 
maradna.

—gh.—

Jabel és szomszédja.

A’ hogy párosiígatná egymással az ökröket e’ 
Zsidó, és ilíesztgetné nyakokra az első járm ot) m it 
csinálsz? kérdi szomszédja. — Meguntam már én , 
felel az , orczáín veréjtékével turkálni a’ bojtorvá- 
nj os fő idet; majd ezekkel ásatom azt fel. — H át 
azután te m it eszel? — Hiszen nem adom én azért 
nekiek a’ termés-gabonát. — Nem?! megütközik a’ 
még eredeti em ber; és no igy nem vagy ám többé 
szomszédom, mond nek i, félek én az ollyan em ber
től , a" ki a' dolgot örökös párjától a’ haszontól erő
vel elszakasztja, és a' maga te rh é t, még nagyobb 
erővel, igy özvegyen akasztja a 'm ás nyakába.

Mi is félnénk az ollyantól, ha nem volnának 
olly sok ollyanok közöttünk.

Ea első fogta az ökröket járomba.
LENGYEL GYÖRGY.



Ä  re jte tt szavakról és találós mesékről.

A  rejtett szavak néni egyedül mulatságul, hanem 
egyszersmind elmegyakorlatiil is szolgálnak, ha az 
ész törvényei szerint vágynak alkotva, és értelem
határozatok ^definitiók). Ha ellenben nem teljesek; 
valóságos eim ecsikarok, mellyek a' gondolkodó lel
ket hasztalan fárasztják.

A' divati folyóiratainkban találtató számos rej- 
tem ények között alig találtalak egy-kettő, melly a’ 
k ivánatot kielégítené; mellyben t. i. mind a’ köze
lebbi nem,  mind pedig a’ végkiilönjegy hiány vagy 
felesség nélkül megvolna.

Az első hiba — a" hiány — egészen tűrhetet
le n ; m ert m iatta lehetetlen a’ re jte tt ideát teljes 
bizonnyal meghatározni: a’ második — a1 felesség 
— pedig, bár szenvedhető is, a’ fürkésző elme gaz
dálkodásával ellenkezik.

A' ki tehát rejtett szavakat k ész ít; mindenkor 
tegye ki a' re jte tt értelemnek közelebbi nem ét, és 
végkülömbjegyét: egyébként nem rejtett szóval mu
latja és gyakorolja az elm ét; hanem gordusi csomó
val csigázza azt.

Midőn 1828ban a’ „Hasznos Mulatságokat“  ir 
tain , rakva volt fiókom beküldött rejteiiiényekkel; 
de , meg kell vallanom, igen keveset használhattam 
közölök, 'legalább úgy, a" mint küldve voltak , a’ 
fenjegyzett czélra, ’s ugyanazért jobbára magam ké
szítem az említett évi „hasznos mülatsági“ re jte tt 
Szavakat és mesékét, azt vélvén, hogy általok gya
korlati utat mutatok azoknak, a’ kik az illy elmés- 
kedésekben kedvet lelnek. .

Azomban tapasztalom maiglan, hogy a’ gondol
kodásnak e’ nemében is szükséges a' theoria, ’s azért

6*
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kívántam nyilván kim ondani, hogy a’ rejtett szó 
alkotásába]) az értelemhatározás (definifio) szabá
sait kell követni ú g y , hogy a1 rejtem ény egyedül 
egyetlen egy szóra és semmi más tárgyra se alkal
m aztathassák, mint cgymi.

Már ezentúl szabad rem énylenem , a' ki rejte- 
ményt készítendő vigyázni fog, hogy feladása teljes 
és m eghatározott legyen , ’s a’ találgató elmét oko
san m ulatva gyakorolja.

Az illy re jtem ényt:

„Állva kérik, guggon adják elsejét,
Emésztő szerként használják másfelét:

Jó eledel az egész,
Sodor, hogyha feje vész.“

csak az fejtheti meg, a’ ki a’ szerző gondolatját, — 
a' b o r s ó t  — megálmodja; m ert ugyan mit nem 
kérhetni állva és m it nem adhatni guggon ? (F a lu 
kon a’ bort egyenesen a’ csapról mérik, ’s igy a ’ ki 
kéri, áll; a’ k i adja pedig guggol) Mi sokféle szer 
használtaik  emésztő- és táplálatként ? A’ kérés és 
adás módja épen ki nem fejezi a’ bor term észetét.

Sokan a' tulajdon neveket is rejteménybe palás
tolják , inellyeket csak úgy vehetni rejteménylárgyul, 
ha azok helyesen gondolva közesméretben vágynak. 
A’ személyneveket legfeljebb is csak a’ rejtem ény 
mellékjegyének lehet venn i; főtárgynak tenni pedig 
több, mint  nevetséges.

Ugyanis ki kívánhatja az egész magyar olvasó 
községtől, hogy az a' kíilöniben igen jeles érdemű 
honfi dr. B u g á t  professort közösen esmerje : pe
dig a’ rejtemény az egesz olvasó község clmemula- 
tására ’s gyakorlatára vagyon szánva.

Én is betettem egy rejteményembe G ö r c s ö t ,  
de mint közértelm ü tárgyát, — mint zsugorító fáj
dalm at, — ’s a’ derék hasonnevű t u d ó s t  csupán 
mellékjegyül szövőm beléje.

Egyáltalján még azt jegyzem meg a’ re jte tt 
szavakról, bogy azok inkább köz , mintsem külö
nös, kivált elvont tárgyakra alkalmaztassanak. A’
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h á t l ó f a  oily m i, a ’ m it a kocsisok ugyan igen 
esm ernek; de nem számtalan mások, s ez utóbbiak 
előtt a’ megfejtett rcjtemény is rejtem ény marad.

A’ találós mese ritkábban kerül elő folyó mulat
ságainkban : de ez nem csuda; mivel igen kényes 
és nehéz csinálmány, bogy jó ’s remek Jegyen. Hogy ' 
a’ rejtett szónál sokkal érdeklőbb és kellemesebb, 
azt senki sem fogja tagadni, annál is inkább, mivel 
a’ találós mese mindenkor valamelly természeti je^ 
lenségnek, ’s testes tárgynak kevésb vagy több si
kerrel béleplezett ábrázolata.

Ez soha sem lehet teljes m eghatározatu, ha
nem csak leírás , ’s igy a lta tására  a’ leírás ’s kö
rülírás szabásai szolgálnak alapul.

Azomban itt is közelíteni kell a’ határozottság
hoz : külömben több tárgyú lehet a' mese úgy, 
hogy benne a’ keresgélő elme folyvást kénytelen 
tévelyegni, ’s egyik vélt tárgyról a’ másikra szál
longni; a’ mi nem mulatságot, hanem kedvetlen 
Ízetlenséget szül.

Legyen példa e z :
Előbb élnék szülöttjével,
*S azután a’ szülőjével:
A’ kertben nevekedik ,
’S étkekben izelkedik.

Ez lehet: petrezsely, ze ller, pasztillák, és ki 
tudja még mi más egyéb í

LENCSÉS.

A  j e g y g y ű r ű .

Sok gyűrűd van már Julcsám, sok, ’s ejnye ! be szépek, 
Hol vetted P bizonyára dicső csillámok elámit.
.,Sok kérőm volt már — mond Julcsám büszke ajakkal, 
„Gyűrűket nékem , sziveket másoknak ajánlák.
„Nem búsulok azért.“ Tégy úgy szűz lányka ; rakásra 
Gyiijts gyűrűt, ’s legalább egy gyűrött szivre tehetsz szert.

MAJOR LAJOS-



A  te  Ik i e s  m é r  et .

V o lt  nekem egy nagybátyám , — igy ir  egy Angol, 
— ki egészen különös férj fi vala , ki minden társa-? 
ságot keriile ’s mindentől kerültetek; úgyhogy Játá-? 
sairól ’s hasonló dolgairól mindenfélét beszélének. 
E n , még gyermek lévén, keveset gondoltam vele, 
’s abban gyönyörködtem , ha térdein lovagolhattam, 
és ő nekem a’ hoszu téli estvéken oily dolgokat be
szélt, mellyeket épen nem értettem , V  mellyek en- 
gemet rendszerint elaltattak. Magok a’ házunkbeliek 
is irtóztak tekintetétől, csak én nem. Árva és te&t- 
y érte len lévén , csak azt tud tam , hogy nagybátyám 
atyámnak testvére volt, ’s együtt mindketten szoros 
barátságban é ltén ek , nagybátyám még anyámnak 
képét is szobájában tartotta.

K árpit alá volt az rejtve a’ szobának egy szeg
letében , csak kevesen lá tták , és szép , komoly vo
naliról ’s halvány arczárói nekem sokat beszéltek. — 
Egy estve — viharos deczemberi est vala' — olvasás
sal foglalatoskodva íilék nem meszsze nagybátyám
tól. — Én olvasék, de semmit sem érték abból, a* 
m it olvasék, a' betűk Jejlőzének szemeim e lő tt, 
m ert félretekintvén, látám nagybátyám iszonyatos 
arczvonatit, ’s észrevevém, hogy ő rángatózva resz- 
kete. Egy saját ijedtség fogott el, — nem tudtam, mi 
baja: ajkai m egkékülrek, elhalaványodtak, szemei 
beestek , — halottkint m eresztette rám ezeket.

H irtelen  m egfordula, hátrarántá a’ kárpitot, 
knclly anyám képét fedé, ’s úgy rém lék előttem , 
m intha a’ szép aszszony soha sem lett volna olly 
halvány.

„Jer közelebb , fiam !“  — monda nagybátyám 
olly hangon, melly engem, jéghidegséggel fuía ke-
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resztül. — „Jer közelebb!“ — is/néllé még egyszer, 
de sokkal gyengébben, *'s félénken tekinte körül a’ 
szobában.

„Ezen aszszony volt a1 se anyád, — elkezdé,
— te az ü egyetlenegy gyermeke. Nagy isten! lát
t am,  mikint zárt ölébe tégedet, m osolygott, — ez 
tetszett atyádnak, "s e" mosolygás elorozta az én
eszem ét.

Atyád nekem testvérein volt, sokkal szebb, 
mint é n , de azért nem irigykedtem rá, ő nem vala 
legidosb a’ mi nevünkön, elsőszülött és szépsége 
neki igen jól illett, De fiam ! — anyád ! én is sze
rettem  ő t ,  — óh bizonyára forróban, már elébb 
szerettein, s e’ szerelem életem lelke lön. Atyád — 
atyád eljőve, és nekem — nekem hátra kelle állani, ő 
nejévé lett s az én reményem sírba dűlt. — Ah re t
tentő szempillantás! lelkem inegkábufa, zavaros 
gondol ltok, a1 pokol gondolatjai mardosák szivemet, 
hogy azt ,  kit imádtam, más nejének lenni tudám! 
Az egekért! melly kin vala, — testvérem et vidá
man és csendesen mellette ülni látnom? ngy tetszett, 
m intha megelégedett arezvonásai gunyolólag kiáltoz
nák fülembe: „Lásd! én vagyok a’ kedves.41 — El
hagyóm a’ házat, a’ hont, nyugalmamat a’ tengeren 
túl keresem. De hasztalan, híjában; — nem hagya 
el szerelm ein, emlékezetem felettébb hii vala. Visz- 
szajövék, atyádat még itt ta lálám , — te gyerme
kem ! hasonlítasz hozzá. 0  imádá a’ halvány arezot,
— nekem kelle szerelmek tanújának lennem , mel- 
Jyet te koronázál. Testvérem szerelmében igen bol 
dog Ion.

Ő eltűnt. — Hallod-e fiam! — ő e ltűn t, — 
m egholt, — senki sem tudta, miképen. H o ltte s té t 
soha sem találták meg. Jól el vala rejtve a’ titok 
egész mostanáig, egy lélek mégis megtalálta azon 
k eze t, melly a’ testvért, a’ te atyádat meggyilkold.
— A' te anyád volt az, ki a’ titkot felfedezé, — 
6 m egtébolyodott, nem atyád elvesztéséből eredt 
fájdalmában, mert őt még mindig táplálá a’ remény-
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ség , azt még egyszer megláthatni, — nem , a’ fel
fedezés iszonyusága miatt.

En vagyok a’ te nagybátyád, gyermekem! — 
Miért reszketsz? a’ szőnyeg mozog, —  ne félj, az 
a’ szél vonat, a’ v ihar, én is esmertem e’ félelm et, 
de az már régen — régen volt.

M indenható! — kiálta tüstént a ’ kétségbeesés 
hangján, — testvérem feltámad sírjából. Vas-marokkal 
szorítja gégémet! Segítség! segítség!kt —

Kiáltására elősietének, és nagybátyámat ág} ba 
vivék. Rettenetes kinrángatózások között hala meg 
reggel felé.

Fcl-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR,

Az árva gyermek.
(Románcz.)

K ö m v b e  lábadt szemmel jár az árva,
Meszsze meszsze szenvedésivei,

Sir, nyög, sóhajt, jobb halálra várva,
Küszködik a’ dombon, mellybe zárva 

Van kis élte szebb reményivel.

Küszködik , lerogy ’s kezét kitárja ,
Jó attyát ’s annyát a’ két halom 

Dombjain, remegve ’s sirva várja,
Átölelvén, karja közzé zárja,

Sir, zokog, — de nintsen oltalom.

Olvad szive, vérzik ’s elfogódik,
És a’ két domb közt tűnődve n éz!

Kis keresztbe , sírba megfógódzik ,
Minden fájdalom kebléből elvonódik, .

És elalszik, — — ’s gondja szétenyész.

Alszik ő , ’s nem ébred fájdalomra,
Földi kínra már nem ébredez,

Nem borul a’ gyászos siroromra,
Nem hullat bus könnyet a* halomra, —

És a’ két domb már hármat fedez.
MAJOR LAJOS.
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Nemes Kraszna vármegye Zovány nevű helyi
sége határában találtató hideg ásványvíz 

alkotó részei és egyéb tulajdonságai.
Neque verő negligentiorem se , circ* aquarum facilitates cogno- 

scendas exhibere convenit. Quemadmodum enim gustu diiferunt, et 
pondere: sic quoque virtute aliae aliis longe praestant.

Hippocrates.

A k á rm e rre  té r a’ természet munkájit nézegetni áhí
tozó vándor a’ két magyar hazában, m indenütt örö
m e t, gyönyörűséget ’s hasznot lát nőni és virágoz
ni. E ’ földrésznek mind belsejében, mind külső szí
nén merő boldogság terem. Nincs egy nyomnyi hely, 
hol az áldott term észetnek drága kincsei el ne len
nének szám unkra re jtv e ; sok helyen felormódzott 
a’ föld h á ta , a’ gyomrában lévő drága érczek s ra 
kásra halmozott ásványok m iatt; sok helyen az e- 
gészséget fentartó és viszszaszerző hasznos vizek 
bugyborékolva buzognak ki a’ honi föld kebeléből. 
Mind a’ két magyar hazának egész felső színét úgy 
nézhetni, mint egy gazdagon m egtérített asztalt, ho
va minden fel van rakva, a’ mi az életet kívána
tossá és gyönyörűvé teszi. Nem érdemelnek-e tehát 
magasra felemelt érdemszobrot a1 mi nagyatyájink 
A t t i l a  ’s Á r p á d ,  kik illy term ékeny földet szer
zettek számunkra? Bizony bölcs férjfiaknak kellett 
ezeknek lenn i, kik behatottak éles nézésekkel a’ 
föld belsejébe, ’s annak temérdek gazdagságára rá 
akadtak !

A ugustus, September és October hónapjaiban 
Erdély és Magyarország némelly részeiben utaz
ván , lá ttam , melly teméntelen ajándékai hevernek 
a’ természetnek parlagon ezen két testvér hazá
ban , inellyekkel hasznosan élhetne az em beriség;
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de a’ szükséges esmeret hiánya m iatt, ezeket csak 
por, göröngy gyanánt tekinti. — Kraszna vármegye 
Z o v á n y  helysége körül ,  egy N a g y . B á m  nevű 
halmocska déli oldalában, k é t, ritk a  tulajdonságu 
ásványvízzel biró kútfőt fakasztott az anyai term é
szet, a1 honnan az őt megkereső sinlődók közül r i t
kát ereszt cl újjászületés és uj élet nélkül.

Ezen viz a lkotórészeit ezelő tt, a’ mint beszé
l i k,  próbálgatták némellyek kikeresni; de a" hely 
alkalmatlan v o lta ’s meg még egyéb, a’ dolog tökéle
tes végrehajtásának akadályt vetett. — Midőn ezen 
kútfő mellett, elm entem , egy igazán régi ’s eredeti 
magyar úrral találkoztam , ki a’ viz jótévő erejéről 
csalhatatlan tanúbizonyságot te tt, ’s kinek segedel
m ével, —  minthogy ő a’ term észet barátjait becsüli 
és szereti, —  a’ vizet kim iai próbálás a lávetettem , 
’s alkotó részeit igy ta lá ltam :

Négy orvosi font vízben, B e r g m a n n  kim -utja 
(m ethodus chemica) sze rin t, van:

« szemer (gramini)
Kénsavas mészag (sulfas calcis) 57^ —
Kénsavas keserag (sulfas magnesiae) 5 —
Kénsavas vasag (sulfas fe rri)  1 3 | —
Kénsavas timag (sulfas alum inici) 97^ —
Sósavas vagy zöldlős szikag (m urias 

yel chloras sodae) - ő —
Zöldlősavas keserag (chloras magne

siae) - - '  - - t 8 —
Szénsavas mészag (carbonas calcis) 11 —

/ Kovasav (acidum silicicum) - \  —
Yasag (oxydum  ferri) - - 18 —
Agyag (arg illa) - - - 27 —
A' világszerte hires B e r z e l i  kim-utja szerint, 

ha 10,000 részt vészén az em ber, az alkotó részek 
mennyiségének aránya igy v a n :

Kénsavas mészag - 46
Kénsayas keserag a
Kénsavas vasag - 9
Kénsavas timag - 108
Zöldlős szikag 4
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ZöldlüS kescrgg - - - 9 rész.
Szénsavas mészag ■? - 4 —
Kovany (siiicium ) 67 —
Yasag - - - - 1 —
Agyag (aluminium oxydatum seu , 

argilla púra) - - - - 35 - r
Szénsav (acidum caibonicum) 11 —
Kéngyuladtsav (acidum hydrothyo- 

nicum ) - 3 —
Öntevény vagy .ázalék - - 13 —
Színe tisz ta , világos, pezsgő, magasról csorgat

va habzó, savanyíts, öszszehuzó, fanyar, érczizü.
Ezen vjz egész sor betegségek elriasztója. A’ 

lioszas hasmenésben, fejérfolyásban, patakkint folyó 
aranyérben, a.’ bélcső taknyos állapótjában, a’ gyo
mor lankadtságátpl jö tt étlenségben, az epehólyag 
gyengeségében, a’ lép torhaságában, a’ vékony téje- 
dények hervadásában, a’ maghólyag löttyedtségé- 
ben , 3l nádravérfolyáshan, egy mindenek számára 
m egnyílt gyógyszertára a’ gazdálkodó térm észetnek 
ez az elhagyott helyen lévő kútfő.

Ezen remekszavakat a1 setétségből T. S c h u s t p r  J á n o s  
professor ur hozta világosságra, mellyek nemcsak természetekre, 
hanem származásokra nézve is igazi ríiagyarok ; mert ha a ’ zsidó 
aur vagy ur-hól ( = f é n y )  lett a’ magyar a r  a ny, (innen származik 
a 'm ag y a r  á r = p  r e t i u m, innen ismét á r a n y ,  a r a n y ,  azaz min
den érczeknek becsre nézve annya) nem jól van-e ettől v a s ,  
v a s a n j = f e r r i  u m ,  a’ vadnak tiszta a ljaza tja ,  melly ha kU- 
lönbféle savakkal, vagy más lényekkel öszszeszövetkezik, származ
nak a 1 vasnak sokfele esmeretes fajai? Vagy ha a r g i l l a ,  a l u -  
mi  n i e  u m ,  a l u m í n i u m  o x y d a t u m ,  miolta Magyar van, 
mindig a g y a g o t  tett,  nem tehet-e f e r r i c q m ,  f e r r n m  o x y 
d a t u m  v a s a g o t ?  — Engedjenek meg tehát magoknak azok, 
kik ezen szókat helyteleneknek mondják ; mert nem tudják , mi 
a ’ magyar szó quoad quantitatem, qualitatem, relationem et mo- 
dalitatem. •— Inkább kell azon aggódnunk, hogy holmi V e n e t i 
a n  e r c h a p e a u b a ,  k a l u g e r  p o f a s z a k á l l a l ,  l o n d o n i  
k u s z a  f r a k k b a n  hozzánk rukkolt h e t y k e  l e g é n y k é k  
pzt az ősi nyelvet, inellyet a ’ régi Magyarok, a’ mint a’ példák 
muta tják , a’ természet szájából tanultak, alaptalan krákogásaik- 
kal megbecstelenitik, kik ezen áldott nyelvnek megannyi emlő
szopó kigyóji. Hát nincs H o r v á t  I s t v . ,  F e j é r ,  S c h u s t e r ,  
B u d a i .  S c h e d i u s, ’s a’ t., kik a1 világon lévő legesmer^tesb nyel
vek búvárai; hanem K i n g e 1 p u d 1 s c h e d 1 b r u m m o c h s r a 
kell ezt bízni? Én valóban mondom, bogy ezen remekszókat vé
tek és bilq holmi füle - farka-elovetszegetett szódarabocskákkal,  
Biellyek ezeknek becsét és tiiadökló fényét is meghomályositják 
e'a kiteszik a1 közönséges üldöztetésnek, öszszerakosgatni! —
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Külsőképen (Telmelegitve) szint illy hasznos kö
vetkezéssel, vagy talán még nagyobbal kell és lehet 
élni ezen fördő-vizzel. A’ hugy- és nemző életmive- 
ket idvezitőképen gyógyítja: annakokáért a’ hólyag 
hártyáji megereszkedéséből származott hugyfolyásban, 
(u ro rhea) a’ mony izomrostjainak elgyengüléséből 
eredt konyaságban, az aszszonyi terméketlenségben, 
az onania által elgyengült suhanczokban, az ujazás 
Q’eu avec dó it) által megszigorodott lánykákban is 
viszszaszerzi az elvesztett vidorságot és hajdani ele
venséget , csakhogy aztán többé ne vétkezzenek. A’ 
tagok reszketését, a’ roszszul forradt törést és ficza- 
modást, a’ bőr löttyedtségéből eredő bő izzadást, a’ 
szárazkórságot, a’ csuzt, az agy velő meglágyulásá- 
ból jö tt eszelősködést, a’ havi tisztulás bő folyásá
ból szárm azott nyavalyatörést, a1 tagok m eredtsé- 
gét és gutaütését, a’ köszvényt, az érzékek tompasá
g á t, a’ hólyagkövet, hatalmasan gyógyítja ez az 
Isten ajándéka, a’ mint a’ meggyógyultak mennyre 
földre esküszik. De különösen az ollyan mesterembe
re k , k ik  mérgekkel dolgoznak, úgym int: festők, 
asztalosok, bányászok, nemkülönben azon legénykék, 
k ike t a’ szép V é n u s  k inszeritett, hogy a’ csalárd 
M e r c u r i u s t  nagy mennyiségben vegyék, hagyjanak 
el minden patikát, ’s ezen fördőbe m enjenek; mert 
megvidulva és gyógyulva térnek onnan viszsza ha- 
zájokba. Szóval ezen ásványvíz hasznait eléggé ma
gasztalni nem le h e t , csak az k á r, hogy a1 fördésre 
nincs sem jó, sem elegendő alkalmatosság, legalább 
midőn én i t t  já rtam  ’s fördöítem , a’ fördő-szobán a’ 
pajkos őszi szél keresztül-kosul fujdogált!

BARRA ISTVÁN.

L o l l i .

Két szemeid Lolliin, feketék, mint éjjeli felhők,
Jaj ! de van is zivatar, hogyha kinyílnak azok.

D* P*
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Megbizonyitása, hogy elsőségre csákón  
nemezti nyelven írás emel.

Algaroítiból. L. Saggio sopra la necessitá di scrivere nella propria
lingva.

w  ' ,

Atque ego cum graecos facerem natus maré citra 
Versicnlos , vetuit me tali voce Quirinus 
Post médiám noctem visus , cum somnia v e ra :
In silvam non ligna fér as insanius, ac si 
Mágnás Graecorum malis implere catervas.

Horat. S. L. 1. 5— 10.

N e m  kevés fizikai és erkölcsi ok következetéül ál
lítják a’ legtudósabbak, hogy tudományos miveltségre 
nézve ’s különösen ékesszóllás és költés munkájiban 
a’ régiek magasabb fokon állanak nálunknál. Több 
ok között nem csekély az, hogy annyi külömbne- 
mü tudományra mint mi, nem oszták fel erejüket 
*s időt munkát magok nyelvén kívül máséra nem fo r
dítottak.

Köz és tudós n y e lv , ugyan azon egy volt a’ 
Görögnél; holtról, mellyet az anyainál mintegy 
elébbvalót, a' gyermeknek meg kellett volna tanulni, 
képzete se támadt 's azon megvetés , mellyel nem 
Görög, hanem más saját nyelvű nemzeteket lenézett, 
kétség kívül büszkeségéből folyt, de talán épen ez 
vala egyik fő oka a’ magáé mély tudásának. Ke-

Rzen értekezés,  az Erdélyi Múzeumban ez előtt 10 esztendővel 
jelent meg. Azért jő ki most másodszor, mivel, 1) ott a ’ nyomta
tás távolietemben sok hibát csusztata bele; 2. mivel ébresztése 

k ö z t i ü n k  még ma is szükséges.
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vésféle hiván olvasására, sok felől gondolkodhatott, 
’s ide jé t, melly nem mulék el szóknak emlékezet
be ragasztásával, dologban tö lth e tte ; teljes kénye 
szerint visgálgathatá, mi fejti saját nyelvét művelt
ségre,- miben állanak szépségei, mellyek felfogásán 
az ékesszóllás és költés miivészsége alapul.

A’ Római már kénytelen v a la , ha tudomány
ban emelkedni akart, tulajdon nyelve mellett a’ Gö
rögének is magáévá té te lére , k it meggyőze mint 
katonát, hanem mint tudományost, tanítójául ism éié 
meg, ’s az u r , alattvalójától tanula. De ha mindig 
kezében forga is a’ görög példány, ha minden tanu
lása csak az volt is, nem szállá meg görögül irás visz- 
ketegsége, tiltotta büszke önérzet más nyelvén al
k o tn i, azon győzedelmes és uralkodó magáén kívül, 
mellyen a’ világnak törvényt diktála Capitoliuma.

A’ m aiakat ellenben költsönös viszonyaik kü
lönbféle nyelv tudására kényszerítik , m ert olly 
nem zeteket csatol össze, szövetkezés, tudományos
ság ’s kereskedés, mellyek mind tulajdon nyelvükön 
írnak beszélnek, ’s egyike m ásikától, se korm á
nyára, se műveltségére nézve nem függ. De még ezek 
nyelvén kívül a’ görögben, rómaiban is jártasoknak 
kell lennünk, m ert ezek meg tudásainknak mintegy 
kincstárai. Tőlünk ennyit kíván meg egy bizo
nyos, úgy szóllva, liíeraria szükség ’s az országok 
mostani politikai állapotja.

Nyelv és tudomány művelésében c’ m iatt küzt- 
tü n k , a’ régiekétől elülő mód eredezett. Egyik ki

*) A ’ régibb időkben nem kelle tt ,  igy ir egy Angol, egyebet ta 
nulni néhány élet-maximénál és ezeket felfogni, gyakorlani kön
nyű vala ,  mert kevésből állók ’s könnyen megfoghatók voltak. 
Még a’ tudomány 5s müvés/.ség jobban elterjedésekor is ,  ezek 
ös/.veségét, a’ Görög, ha rá  adta /»agát, könnyen megtanulhatta. 
A’ Római is még kisebb bajjal juthatott a1 görög nyelvhez , mert 
szomszédságában élt. Két három holt nyelv tanulása, későbbi 
idők fáradságává lett. Mij legnagyobb részében azon kornak , 
mellyben a' régiek, gyermekeiket jó hazafiakká léteire oktatták. 
a1 mieinket arra szoktatjuk, hogy a’ papagájoknál valamivel 
többek legyenek. \A’ new estimate o f  'manners and principle*, or 
a compardison betteten ancient and modern times etc. Vart. 
>11.
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tetsző ez: azok csupán tulajdon nyelvükön alkottak, 
közülünk sokan ez vagy amaz idegen nyelv többre 
becsülésére hajladoznak, m ert ugy hiszik, a’ mago
kénál vagy kicsinultabb vagy szélesebben elteíjedett. 
A’ kik pedig komolyan tudománynak áldozzák mago
kat s tőlünk literator névvel tisztelteinek, épen nem 
méltóztatnak mély gondolkozásaikat egyéb, hanem 
csak a' holt nyelvek szentségtartó körében le tenn i; 
mivel ezek ugy mondják, Örökre elsők már, azokat 
minden ország é r t i , irók tekintetei annyira megál
lapították becsüket, hogy változtatás többé rajtok 
nem a v i t ’s bizonyos okoknál fogva, világ végéig a’ 
inindenség nyelvei.

Akármint kecsegtesse is e’ fényledezés a’ litera- 
torok azon csoportját, melly azt hinni könnyen ha
jol, hogy, tudós nyelveken Írván, a’ régi m esterek 
híréig is már azzal felemelkedik ’s eszét a’ világ 
nagyobb hévvel bámulandja, még is valóban rossz 
tanácsot követ, ki nem a’ maga szü le te tt’s nemzeti 
nyelvén ir. Különböző nem zetnek, gondolkozása, 
képzete, képzelő ereje is különböző, ugy azon 
mód is. mellyel azokat felfogja, elrendeli ’s kife
jezi. Ennél fogva tér el egy nyelv szelleme , aka
róm m ondani, a lak ja, m ásáétól, a’ mi égalj, ’s 
tudományok minémüségéből, va llás , igazgatás m i
voltából, kereskedés nagyobb vagy kisebb kiterjedé
séből, ország nagyságából ’s mindenből, a’ mi egy 
nemzetnek szellemét, hajlandóságát teszi, term észe
tesen foly. Azért nézi az ország politikája term észet
szerinti ellenségnek a z t , ki más nyelven beszél, 
m ert népet néptől, nyelve kiilömbözése, legszem
betűnőbben elkülönüz.

A’ Napkeletinek metaforáskodása, mondhatni 
olly heves, mint égalja, melly őtet szüli. Róma nyel
v e , mivel katonás nemzeté v o lt ,  nem olly kerek- 
ded, nem olly nyájas, mint a’ görög, de épen azért 
merészebb, szorosabb annál. Horatius egyiket Faler- 
num erős, kem ény; másikat Chios nemes és egy
szersmind édes borához hasonlítja. Az olasz nyelv

*) íjat i. 10. Lt Chio nóta si commista Falerni est.



hajlékony, képpel te ljes, harm óniás; a’ franczia 
szabott körű ’s kényesen nem es, egyik úgy viseli 
nemzete bélyegét, melly rajta magát kifejezi, m int 
a’ másik. A’ Spanyolok mint meg annyi ország 
urai * )  fenn héjazó, súlyt éreztető nyelven beszél
nek. Az Angolé kereskedésből, tudományok kellő kö
zepéből, szedegetett elnevezésekből áll ’s abhoz fő
kép hajósságáét, mellyet üz, elegyítette. Ezen több
féléből, szeszély kényével összekapdosott nyelv 
szelleme épen olly szabad, mint magok azok, k ik  
azon, a’ szabadság szent lángjával, parliam enfjek- 
ben m inisztereiket számadásra vonják. "S e’ nyelv
ben épen e’ szabadság indulatja nem tíiri a1 duzzogó 
grammaticus zaboláját. **) — E z t  t e s z i  i d e  a ’ 
f o r d í t ó :  A’ Franczia merészebb lett fordulásaiban 
revolutioja o lta , m ert rontó ’s újat alkotó indu la t, 
záporos nyelvet terem t , ’s a’ nyelv, beszéllőjének 
politikai ’s miveltségi változásaival szint is mást 
vált. A’ Magyarban is, a’ köz értelmű és nem esített 
iró i nyelv már mutatja nemzeti miveltségünk meg
indulása olta külömbségét. Mi a’ Magyar karaktere 
átaljában ? Majd huszáros hév , majd ásiai halgatás, 
kényszeritetlenség. Ebből lett nyelve : pattanó, erős, 
hangjaival term észetit festő. S 300 esztendő olta 
nem lévén magyar u d v a ra , csinosabb társalkodásra 
nézve darabos, készületien maradt. Mikép fejthettek 
volna belé simaságot német városaink ’s a’ falun, 
pusztán lakott nemesség? Hogy arra is kifejthető, 
m utatta Erdélyben a’ fejedelmek háza. De ebben 
később leginkább hátra marada, m ert fő ur és asz- 
szony nem azon társalkodik. Az irói nyelvet, sze
líd hangzatuvá, bátrabb elrakásuvá épen a’ magyar 
halgató mély é rz és , a’ magyar merész fellobbanás 
fogja alkotni, midőn a’ szabadít szabadon terem t belé 
díszt, ’s érzésének heve, képzelésének játéka uj for
dulásaiból , ön téseiből, kicsusztatja a’ durvaságot.

*) Akkor, midőn ezt Algarotti irta.
. •*) És még egyéb okból miért korlátlanabb az angol nyelv szerkéz-

te tése . lássd: Közhasznú esméretek tára  1. kötet Angol nyelv. 
Pesten 1831.
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De valamint a’ nemzet színe büszkén riada fel min
dig, midőn szabadságát és sajátságait elveszés fenye- 
ge té , úgy kényeskedik nyelve is ,  külföldi széná
sok mohé elfogadásában.

így lévén szózat és hang, valóságos mássa min
den nemzet belső ta rta lm ának , m o n d j a  t o v á b b  
A l g a r o t t i ,  úgy kellene áltváltózni; mint egy má
sodik Pro teus, minden író n ak , k i maga nyelve he
ly e tt, más idegent választ, hogy kitessék belőle, 
ennek minden sajátsága, mellyeket korm ánya, ego 
a lja , országos rendszere, fejledeztet e lé , a’ mikbe 
pedig egyébiránt belé nem született ’s midőn a* ma
ga tulajdon és természeti a lak ját, a’ mint kellene, 
le akarná is v e tn i, belőle az , minden nyomon ki
t ö r ’s akárm ikép erőlködjék, rajta megtetszik. Mint 
rendkívü li, mint csudás lény jelent meg az a ’ Gö
rö g , ki az athénein csinos elmésséggel, a’ spártait! 
maga sanyaritással kifogott, ’s Asia népeivel elfe
lejtető európai születését, annyira fél tudván min
den föld polgára’ term észetét ölteni Ennius három 
nyelven beszélvén, három sziviinék monda magát. * ) 
D i i s g é n i t i p o t u e r é .

Nem kevés franczia szépeimé kísértő meg a1 
m últ században a' mi nyelvünkön írá s t, midőn az 
olasz szellem olly nagy becsű volt a’ havasokon túl, 
hogy a’ fogásainkat nem tudót senki sémi hivő csi
nos társalkodónak, ’s nem kapa tudós névre , ki jól 
nem ismerte irójinkat. Neki buzdult akkor néhány 
Franczia ’s addig fárada utánnazgatással, cgyegy mi
v en , mig azt eléggé olasz arczuvá és szelleművé 
alakitá. Illyen a’ többek közö tt, k iket említeni le
hetne, Raphaél Dufresne, ki Lionardo da Vinci és 
Leonbatista Alberti életét irta le, illyen Menage kü
lönösen , némelly darabjaival. **) Még Olasz is ke-

#) Q. E nnius tr ia  corda habere se.se d icebu tguod  loqui g raere , 
nsi-e et latiné sciret. Aul. Gell. Noct. At*. Libro XVI. Cap. J7. 

**j Több dala között elággé nyájas ezen madrigal j a :
O strana sorté e r ial 
E  chi lo crederia?
A te pur sola dissi,
A te pur sola scrissi .

7
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vés éríette agy nyelvét mint ea. De legeslegjobbau 
Abbé Regnieruek * ) sült el az olaszul írás. Ilire  
van , hogy tudá rászedni a’ d e l l a  c r u s c a  Ac a -  
de  m i  a t, midőn olly szin alatt ada ennek egy conzo- 
net, m intha az Petrárcától akadott volna élé, pedig 
ő maga irá ; gazdagabbá tévé a’ toscanai nyelvet 
Anacreon fordításával, melly m agoktól, a ' Toská- 
naiak által készültektől, pálmát és koronát elveve; 
még is ,  igazán szóllva, Regnier ollyan v o lta ’ köl
tés k ö rü l, m int Poussin **) a’ képfestésben, ember, 
franczia; iró, olasz. Ennyire neki esett ő ***) iró- 
jink  tanulásának, köztünk, huzomos lakása mellett 
is , melly alatt sokat magáévá tehetett.

.Élő nyelven azonban, minden esetre nem an
nyira nehéz úgy Írni a’ hogy kell, ha nem szüle
te tt nyelvünk is , m int oliyanon, mellynek csak a1 
könyvek holt papirosain marada fen, oda festett éle
te. M eri Európa más meg más nemzetei is csakugyan, 
se gondolkodás alapjaiban, se tanulmányokban nem 
ütnek el annyira egym ástól, se kormányaik nem 
olly felette egyirányatlanok, hogy közttük né- 
melly összeillés és hasonlatosság ne találtatnék. Ezen 
kívül legnagyobb segélyedül lehet azok élő szava.

L1 amoroso mir affanno;
A tutt altri  ’I ce la i :
E pur tutti lo sanno ,
Tu sola non lo sai.

Regnier franczia gunyversköltó 1573 szUI.tl513> Rómába karai
nál Joyense vitte magával ’s ott lakott egy ideig. Ezen kívül még 
egyszer látogatta meg az olasz földet. Francziául ir t gúny versei
ben Persius és Juvenalis lebegett előtte. Stylusa ritkán tisztáit, 
tréfája alacson. Így a’ Franczia, olaszul szerencsésebben írt.

#*) Poussin hir'es franczia képiró 1594 szül. Normnndiábanf 1605. 
Hazája fijai franczia Rafaelnek nevezték. Már szép hirt nevet 
szerzett magának, midőn 1624. Rómába m en t ,  ottani tovább tö- 
kélletesitésére. 16 esztendei ott lakta után Parisba hívták királyi 
első képírónak, de valameily pere miatt ismét Rómába tért ’s az 
marada lakhelye haláláig.. Domenichot utánnazván az indulat ki
fejezésében , ’s a ’ szép ideálját keresvén az olasz föld antikjai 
körül, fogása olasz le t t ,  de vére lelke franczia maradott.

Bembo szül. 1470.fI547. Xdik Leónak apostoli ti toknoka, Hl. 
Pál pápa alatt kardinál ’s püspök. Az olasz költők köztt a’ pe- 
trárchások feje volt. A’ toscanai nyelvben t i sz tá i t , a’ latinban, 
Cicero utánnaeója. L. Közhasznú ismeretek túra' I ld ik  kötél Ltembo.
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kik egyedül azon nyelven, mellyen Írni tőrckeszel,
beszeljenek.

De, másképen a’ dolog, bolt nyelvvel. Vegyük 
például a’ róm ait, mellyen a1 tudósok átaljában ír 
ni szeretnek. A’ Rómaiak neveltetése, miénktől 
egészen külömböző vallás, tanulm ányok, tanítás és 
szokások okfején alapult, a’ miből azoknak megfe
lelő kifejezéseik eredtek. Ezeket, a’ mi szokásaink
hoz és tanításaink közzé alkalmazni nem lehet. Ezt: 
l i t a r e  d i i s  in a n  i b u s ,  Bembo igy mondta 
olaszul, c e l e b r a r e  l a  me  ás a d e i  m o r t i  *3’* 
i n t c r d i c e r e  a q u a  e t  i g n i :  igy , f u l m i n a r  
s c o m u n i c a ;  w )  C o l l e g i u m a u g u r u m  ekképen, 
C o n c i s t o r o  d e i  C a r d i n a l j .  ***) De ez épen 
olly egybe nem illés, m int az lenne, ha egyik másik 
tudománykarbeli doctorunk római tógát Öltene, ’s 
oltárainkra Venus, Anadyomene vagy Mars vindica
tor állíttatnék.

Non mihi miile piacent, non sum desultor *•**) amoris.
Spectatum satis, et donatum jam rude quaeris,
Mecaenas iterum antiquo me includere ludo.

Eleven kép volt ez m indenik a’ Római előtt, 
egyik a’ szerelemben nem csapodárság jelentésére, 
másik , hogy hosszas szolgálat nyugalmat óhajt. Mi 
ezeket csak magyarázat utján értjük , m ert gladiá
torok vívását nézni nem szoktuk ’s a’ régi lovag- 
müvészségnek közttünk nincsen divatja. Nem min
ket illető képekkel élne tehát a’ mai költő, ha eze
ket rakná élőnkbe, vagy legalább csak olly kevés
sé hatnák meg képzelésünket, mint egy Szamojédét 
vagy Lappont a’ mi költőnknek ezen versei:

Equale annunziatrice degli albori
L’ aura di Maggio movesi ed olez/.a
Tutta impregnata dali’ erba e da’ fiori.

*) A’ holtakért miiét tartani.
**) Excominunicatiot menydörgeni.
***) Cardinálok collegiuma.

Desultores, kik a’ Rómaiaknál két egymás mellé fogott lovon 
lovagoltak ’s egyikről másikra sebesen szöktek. Innen desultnr 
v á g j '  detertor amori» ( O v id  am or. /. 3.) ssökdösőt, csapodárt t*tt.

7*
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A’ római birodalom nak, melly a** mai birodalmak
hatalmaihoz képest, annyira felsőbb volt, k iterjedt
sége is, olly fenn költ és nagyothangzó kifejezéseket 
szü lt, a’ mik mostani dolgokkal rosszul egyezők. 
Megfelelhettek azon szóllásmódok olly nemzet ész
képeinek, melly önpolgártársai pártfogottjaiul kirá
lyokat lá ta , melly láta azoktól, megvendéglésére az 
egész népnek tizenkétezer szálát állitatni fel ’s tri- 
umfusait azoknak egyszerre a’ világ három részé
ben, a’ m ikre azt monda egy szépelme, hogy a’ Ró
maiak tette i olvastában , ő verébnek érzé magát le- 
pulyásodni, melly sasok históriáját olvassa. Milly 
nj össze nem illőség tehát látni a’ P i e r r i k ,  Gi -  
o v a n n i k  és M a t t e i k  te tte it leírva Titus Li- 
vius kifejezéseivel vagy Julius Caesaréival; hallani 
egy pedantot, midőn tanitványkáihoz azon méltóság
gal tartja  beszédét, mellyel a’ Senatusban egy Con- 
snl harsogott. Szemlélni egy mai tettnek  ezekkel 
megpecsétleni akarását: r e g n a  a d s i g n a t a ,  or -  
b i s  r e s t i t u t o r i ,  p a c e  t e r r a  m a r i q u e  p a r -  
l a  J a n i i m  cl  a u  s i t ,  ’s több efféle ese teket, és a’ 
mi dolgaink apróságához szabni nyelve járását a’ 
p o p u l u s  r e x  felségének!

De lesz, m ondjuk, kényessége ’s Ítélete a’ la
tinul írónak, ’s megválasztja az egybe nem illőséget 
azon magas hangzás közül, melly mintegy vérükben 
a’ latin Íróknak. Hanem , hol a’ bírói székbe ülhető, 
e lhatározni, mintegy d e l l a  c r u s c a  l a t i n a  **)? 
úgy nem szúrna semmi bennünket, hogy a’ szót 
tán  nem természete és saját értelmében vettük , a’ 
mi pedig írásban mindenek felett legfontosabb, m ert 
a’ hallgató eszében szakasztott azon képzetet kell 
ébresztenünk, melly épen helyére illik ’s koránt sem 
m ást; mint a’ hogy egyszerre tökélletes hangzata-

*) Pierro, Giovani, Matteo közönséges olasz keresztnevek. Magyaro
san a’ Petik, Jancsik ’s Matyik tettei.

»*) Az academia della crusca italiana  hasonlatosságéra. Crusca 
magyarul korpa. Ezen toscanai academia czélja volt úgy elválasz
tani az olasz helytelen szót a ’ jótól, mint a ’ lisztet korpájától 
a ’ szitálás.
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dást kell kizengetni a’ luusikai szer niegpenditőjé- 
nek. Ennek elérése minden legegyszerűbb könyvtől 
is niegkivántató. Pedig igen gyakran a* sokaság köz
érzése , jobb vezető, mint a ’ millyek írók lehetnek. 
A1 franczia gunyköltő meg akarván m utatni ’s egy
szersmind marni is azok vak negédét. kik franczia 
létükre latinul Íráson kapkodnak, egy kettős beszéll- 
getésében Horatiust szóllaltatja franczia nyelven, 
mellyel a z , mintha időtöltésül, Elyzeumban tanult 
volna meg irók olvasásából ’s a’ legjobb nyelvtani
tok szabásai szerint. Minden feszitett szorgalma és 
nagy esze mellett is, nem kicsiny hibákat ejt fran- 
eziául, p. o. c i t é  szóval élvén azt mondja la  c i t é  
d e  R o m e ,  e’ helyett la  v i l i é  d e  R o m e 4 's a’ 
l e  p o n t  n e u f  a’ hogy kell, ő neki le  p o n t  n o u 
v e a u  s igy esik több selejtességbe , mellyeken a’ 
vele beszéllő Franczia jó  iziien kaczag. Ez helytc- 
lenelli, Horatius védi szavait. Visszafele! a’ F ran
czia, ’s minden autoritást, mellyel a’ latin költő ön
védelmére előidéz, uralkodó törvényeivel ver le a’ 
folyó szokásnak, melly a’ nyelvek igazi fejedelme,

Quem penes arbitrium est, et ius et norma loquendí.
Horatius tulajdon fegyverével meggyőzei tetve, 

elnémul ’s pere vesztén lesütött fővel tér vissza 
társaihoz Elyzeum boldogságába.

De nem kell régiektől mentséget költeményesen 
költsönöznünk, ezen igaznak mi magunk is tanuji 
vagyunk az olasz földön. Nem eléggé gyakran lát- 
juk -e , hogy azok Írásaiban, kik fel se vévén azon 
közbeszédet, melly rendszerint az emberek ajkain 
forog , minden iparkodásukat egyedül hajdani olasz 
Íróink utánnazására fo rd ítják , csak a’ sok feszes
ség, a’ sok szokatlan szó ’s mondjuk k i, helytelen
ség is , a’ mik, jó izlésüek előtt, szív ájulásai. Már 
A riosto , C aro , Chiabrera , Guarino, Castiglione és 
Bem bo, noha Olaszország kellő közepe szülte ’s 
nevelte ő k e t, Florenczben bizonyos ideig muiatást 
szükségesnek hittek.

Azon veszélyhez, hogy latinul irttunkban a’ szó
kat nem tulajdon értelmük szerint rakjuk, még e’
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nem kisebb is já ru l: ítylusunkban, melly azok együtt- 
létéból e red , nincs term észetiség, nincs egy
ség. Valamint a’ cseppeket vízcsatornákból, úgy 
köteleztetvén , mondja D avanzati, összegyűjteni 
kevés számú ’s holt és ollyan írók szavait, k ik  ma
gok is egymástól stylusra és szellemükre nézve kü- 
lömböznek ’s igy nem a’ város örök folyamit for
rásából m eríthetvén , össze áll ugyan latin kifeje
zésekből valamelly miv, de a’ melly épen nem tisz
tádon tiszta latin beszéd. O n u s  e t  a l t e r  a s s u i -  
t u r  p a n n u s ,  ’s a’ siker m i? hány tvetett fuval- 
kodó Stylus, mnllynek ize nincs. Jól mondotta tehát 
Gelli kedves szeszélye, éles itéletü lobbanásaiban, 
az ő kora latinisánsairól: tesznek a’ m ennyit tehet
n ek ; de soha se láthatni Írásaikban azon nyíltsá
got, azon gördületet, melly a’ Latinusok tulajdona.

Azon latin nyelv úgy a’ hogy most, áll a’ mint 
mondók,, kevés számú irók közzé van szorítva, ma
guknak a’ Rómaiaknak se volna m ár elég minden 
észképeik kitételére, annál kevesebbé lehetne pedig 
nekünk elégséges, k iknek , elenyészte o lta , abban 
az uj világnak uj dolgait kellene kitennünk, m iket 
a’ sokféle mivészség, tudom ány, kereskedés, kor
mányszék , va llás, eredeztetett. ’S uj szavakat rag- 
gatnunk a’ már kiholthoz,■ eszünkbe se juthat. A’ 
nyelvek szegények mondja Bernardo Tasso *) ere
detükben, ’s a’ hogy egyegy fejedelem, adománnyal, 
országos hivatal és megtiszteltetés kiváltságával bő
víti az ember hatalm át, úgy szaporítja ez és amaz 
írónak , k it mély tudom ány, tiszta Ítélet emel to
vább látásra, kiterjedékenysége, a’ nyelveket, azok
n a k , uj szó , szóllásmód, uj alak ’s a’ beszédnek 
minden más ékesitése adományait, kiváltságait oszt
ván , mellyeket tulajdon autoritása erősít meg, m in
den századokiglan. Illy lélekkel bátorította ama’ v ilá

*) L ettera  d i R . Tasso a l Caro ed it. Com L e tt  I. del prim o vol. 
Kzen Bernardo T a s so , atyja  rolt Torquatonak a ’ Jerusalemme 
liberata költőjének. Szül. 1493j-1569. Levelei kijöttek 1553ban. 
Velenczében és Páduában 1733. ugyan tő le :  R im e  1749ben Ber- 
gamoban és Ragionamento della poesia 1562. Velenczében.
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gos ész, Carot az olasz nyelv bővítésére, gazda
gítására ebbe nj szóllásmódok, nj szépségek beléját- 
szása által. A’ latin nyelvre nézve nem mondotta 
volna ezt. Azon nekünk, mivel nem épenségesen 
a’ miénk, semmi hatalmunk, ahhoz semmi jussunk. 
A bban, mint akármelly egyéb holt nyelvben, csak 
azt illik megvisgálnunk, minők azon adományleve
l ek,  kiváltságok, mellyeket annak a’ régiek adako- 
zósága osztott. Nekünk egyedül azon adományleve
lek ’s kiváltságok mellett kell m aradnunk, az újak 
azokat semmivel se bővíthetik. Mert akármit akar
nánk is mi azon régi pergamenekhez toldani, igaz 
okkal vettetnék mint belé csúsztatott, m int hamis 
és törvénytelen, vissza.

Csoport nehézségre akad ennél fogva a1 mai 
latin próza i r ó , de még mennyivel több torlódik 
élőnkbe a’ verselés körül. Itt ú g y m in t, a* leg
elevenebb szóllásmódokat kell kiválogatni ’s mind 
a’ legkényesebb kifejezést, mindenben a’ beszéd leg
kitűnőbb virágait. Ez máskép el nem érhető , ha
nem ha , m int egy seregben áll lelked e lő tt, a' 
sok szó, beszédejtés, képmásolat teljes bősége, 
kincshalma azon nyelvből, mellyen írsz. ’S a* mit 
m ár más m ondott, az még nem elég. Mert néha 
mintegy uj nyelvet kell alakítani, hogy a’ kifeje
zés , mellyben az észben Összekészülget. ne csak 
szinénjáró legyen, a’ mint más is mondá, hanem 
mint hiv mássa kerekedjék ki azon lelkesedésnek, 
melly a’ költőt nyughatlanitá. Effélét, tudjuk nem 
csak akkor teve a’ latin költő, midőn a’ római nyelv 
még szegényke volt, de teve Augustus a la tt, gaz
dagságának kellő közepette. Képzeteik elevenebbé 
tételére uj szavakat alkottak, kifejezéseikbe több 
inger, több élénkség játszására görögösséget simítot
ta k , a’ mi ide oda könnyen olvadna hajlékonyán, 
’s majd minden versükből önterem tett képmásolat 
fényledeze, elméjek uj szikrázatja gyanánt elé. De

• )  Annibale C aro , Kn«*is olaszra fordítója ’s jeles levélíró, szül. 
1507.tl566. L . közhasznú ismeretek iá ra  I l lá ik  kötet lap 33.
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m it tehetnének azok, kik ollyan nyelven verselnek, 
m ellynek, a’ régi irók már kitiizdelék ha tára it, 
mellyel már nem bánhatnak talentumuk szerint, a’ 
hol minden merész nekieredés már tilalm as, sőt 
szünetlenül félniek kell a^hibázhatástól s mindig csak 
Calepinus és a’ grammatica koztt őgyelegnek, úgy 
szóllva, ülő és kalapács koztt lapuldoznak. E rejüket 
tulajdon ihletük tom pítására fo rd ítják , lábukat má
sok nyomába egyengetik, s nevelik — az utánnazók 
csoportját.

A’ latin költők mai seregéből valóban még azok 
is, kik a’ legnagyobb neszt gerjesztették, alig érde
mesek kiilömb tekintetre a’ centonistákénál, 
m ert csak ott kitünőbbek , hol rajtok mások ékes
sége *s jelszava csillog. A’ latin költésben járatos 
azokra ham ar rájuk ismer. Az is gyakran észreve
h e tő , m ikint vezetik és alakítják azon kifejezések, 
m ellyek a’ régi Írókban velősek, jól gördülők, a’ 
mai költő érzését, a ’ h e ly e tt, hogy ennek saját 
gondolatja kerekítené maga után a’ kifejezést. ’S így 
a ' kö ltő , ki ön nyelvén im ában szemérmes és plá- 
t ó i , latin nyelven pajkos és epicureusi lesz , m ert 
vezetője mestere Catullus és Ovidius lévén , azok 
tulajdon mondásait eltjgyitgcti össze.

Akarhatja néhánya csak ugyan tulajdon külön 
ihletét szóra fakasztani, épenségesen egyedül indu
latja mivoltát eléállitani, de jól azok se boldogul
nak. Lemásolni ön belsőnket ’s fellelni ahhoz annyi 
század temette nyelvből azon szóllásm ódokat, mel
lyek esetünket ízig fessék, lehetetlen. Annyiféle ok 
változtatván meg feljebbi mondásunk szerint a’ dol
gokat, régi kifejezés többé ezeknek meg nem felel. 
IJgy nekünk képet kelletvén színhez alkalm aztat
nunk , nem pedig szint képhez, minden m ivünk 
csak lankadtan 's homályosan tünedez elé.

Jaj az isteni Ariostónak, ha Bembo taná
csát elfogadja, ki az olasz Muzát számkivetésbe a-

*) A’ 16dik 17dik századbeli olasz írók , kik csak Petrarcát es 
ßoccacciot utánnazlák.

**) Ariosto szül. 1343. orlando furioso, romántos eposz költője. L . 
K özhasznú isme retek túra  i .  köt.

'  v  /
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karú vele eresztetni ’s hogy magát egészen csak La- 
timnéé karja közé adná. Dante stylusában se volna 
oliy élénkség, melly a’ tárgyal együtt változik , ha 
latinul írja  költeményét. Igazán lehetne akkor fe
lőle mondani,

Che la dritta via era smarrita. 
ha folytatta volna, ahhoz ekkép volt fogását,

Infera regna canain supero contermina mundo.
H a Petrarcát Afrika c d  mii latin versezetéért 

koszoruzták is meg a’ Campidoglion , azt kell te
kintetbe venni, hogy ez olly korban tö rtén t, melly 
csak néhány versnek is azon a’ nyelven összerakos- 
gatását csudául nézte; Petrarca azonban m a, nem 
egyébért hires, hanem hazai szózatu verse ié rt, a’ 
mi kitünőleg igaz, m ert csak azokat olvassa, ta
nulja minden.

Legnagyobb dicséret tehát azon szokásnak, melly 
Aldiék , Romoli Amasiék ’s több m ás, a1 régiekbe 
bőszülttek ellenére is , k ik  mindig csak a’ latin 
nyelvet papolják , napról napra inkább elterjed ’s 
minden iró i miv és kivált képzelés já tékát kívánó, 
tulajdon anyai nyelven készül. Egyedül ez szaba
dítja neki az irót teljes erejével élhetésre, ez által 
lehet kénye és feszetlensége szerint bátran dolgozó, 
mint az a’ katona, kin nem más kar- és midi vasa 
v an , hanem egyenesen tulajdon válla közzé öntött 
fegyverzete. Csak ezen az utón táplálhat alapos re
ményt azon Görögök és Latinokkal együtt versenez- 
h e tésre , kik magok is csupán tulajdon nyelvűken 
iríak , azon tudniillik, meílyet érzésük tanulásuk és 
gondolkodásuk módjai kifejlitéséhez leginkább ké
nyük szerintinek érezhették; akkor, okkal nézheti 
önm agát, Daniénak e’ nevezetes m ondatjában:

— — P mi son un, ehe quando
Natura spira noto, ed a quel modo ,
Che detta dentro , vo significando ;

*) Hogy a 7. egyenes ut el vala tévesztve. Ezen vers Dante inferno- 
j a  kezdetén a’ harmadik sor. Dante szül. 12G5.fl324. In fe r n o, 
Furgdtorio, Paradiso költeményeit az Olasz, eg y ü tt ,  la divina 

f  commediáníxk hivja.
► **) Én magam külön egy vagyok ’s midőn a’ természet hévszellenie 

megkap, úgy fejlem ki önraagyárázatokban, a ’ hogy belsőm dik
tálja.



mellyen k ív ü l, semmi egyéb nem vezet a’ mflvész-
ség legfelségesebb magasságaihoz.

Eddig Algarotti.

I d e  t a r t o z ó  é s z r e v é t e l e k .

Ezen állítások valóságát egyik európai nemzet 
se kétli már ma, melly irói ’s hivatalos nyelvévé 
a’ latin helyett, önmagáét tévé. Érzi a’ neki sza
badult é sz , haladása e ré t, ’s csak a’ szokás hatal
mán bám ul, melly annyi századig annyi nemzetet 
tuda tartóztatn i annak általlátásától, hogy igazi k i
fejlődésre , nem zeti önbecsülésre egyedül az anyai 
nyelv belső hatalma virraszt.

És, nálunk-, épen a’ szokás, ez a’ lélek kalodá
ja , most is sokkal nagyot sohajtat, midőn az 182-f- 
és 1830beli országgyűlésen a’ nemzeti közakarat 
kivillanása olta úgy neki indula nyelvünk orszá
gossá leendőségének, hogy a z , határainkig bizo
nyosan fejedelmesitve lesz , m ert, királyi főakarat 
is hatalmasitja már. ’S a’ külföldön is tiszteletet 
fog neki gerjeszteni a’ már megjelent, a’ még ke
lendő lángész. így a’ nemzet itthon, élő egész ma
rad; künn becsült, mint ollyan lelkes erős test, melly 
elenyésztét visszatolá.

Más részről azonban tisztelettel m aradhatunk, 
m aradnunk k e l l  a’ latin nyelv iránt. A’ sóhajtok 
azon aggódása, hogy ezután utóink nem értik , de
ákul ir t okleveleinket, sőt megcsökkenünk tudomá
nyunkban i intézze úgy el ezutánra a’ látin nyelv 
tanítását bölcsen, hogy az if jú , külön leczkékben 
vezettessék a' classicus róm ai Írókon végig ’s a’ 
stylusban is gyakorolva legyen. így, nem csak érte
ni fogja a’ szükségeset, hanem lelket is f e n  kelteb
bet n y er, m int az eddigi chrestomathiai tanításból. 
’S ennél fogva Cetto és Éder ’s aJ t. stylusu ékes 
deáksággal iró Magyar, ezután is válhat, sőt inkább 
most kezdődhetik majd a’ latin nyelvnek közttiink 
inkább nyelvtudomány lelke szerint Írása , m ert
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azon világot, mellyhez a’ római Írókkal társalkodó 
szók”’«, nem fogja, eddig volt mindennapi deák e!e- 
gyékünk összezavarni. A’ példa igen közel hoz
zánk. Az angol Baxter, Bentley, a’ német Ernesti, 
G essner, W olf, H eyne, M itscherlich, a’ franczia 
Yillvison, Le Maire, az olasz Majo nem épen akkor 
tudtak-e kifejleni m int görög és római főirók éles 
itéletü k iadó ji, midőn mellettek, nemzeteik nyelve 
hasonlóképen aJ görögé és rómaié mellé emelte ma
gát uj sajátsága terem téseivel? Kiket állíthatunk mi, 
dicsőségünk gyanánt ezek sorába, minden eddigi 
deákoskodásunk mellett is! M ert, a1 JGsuiták nagy- 
szombati kiadásai, a’ debreczeni és kolosvári után- 
nyomtatások nem emelték görög vagy római nyelv
tudósaink h íré t, pénzünk is mindig csak külföldre 
ment és megy, régi irók kiadásáért. Hol idéztetnek 
a’ mi kritikus nyelvtudósaink ? Nem, a’ deákos or
szág nem hata úgy ki a’ külföldre, mint a’ maga 
nyelvével együtt a’ latint is miveit külföldiek mi 
reánk. E lm aradtunk, más olly nemzetekkel együtt, 
mellyek későbbre mentek által tulajdon nyelvűkhez 
a’ latinról. H ijányunk, majd a’ latin nyelv külön
válandó tanításában fog élesebben kitűnni ’s taní
tóink közül, kik egyenesen a’ római literatiirának 
élhetnek, kerülend elé magyarázó nyelvtudós, Kovács 
Pál, lám azt kezdi, ’s ma, Julius Caesar kiadásával.

Hogy, tudományokban csökkennénk meg, mi
dőn azok magyarul tanitatnának, attól senki se fél
jen. Nem is egyedül latin nyelv vezet már ma tudo
m ányhoz, mint e g y k o r ;  többfélének tudását an
nyira messzebb vitték az újabb idők uj miveltségü 
n y e lv e i, hogy ezekből kell a’ latinul tanítónak sok 
ism eretet, mellyről a’ Kómái semmit se tudott, de
ákra fo rd ítan i; a’ mi ferdén ’s erőszakkal esik , fen- 
ta rt bennünket tudományok pályáján a’ haladott nyel
vek tudása, a’ mi eléggé divatban vagyon közttünk; 
e m e l n i ,  értesíteni fogja egész nemzetünket az al
sóbb osztályig, ha majd minden hasznos, tulajdon 
nyelvünkön is olvasható leszen.
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De íz lés, de lelkesség Örök kútfejéül marad a’ 
deák nyelv ’s azért is k e l l  fentartani köztünk. A’ 
tudományi örömök legnemesebbjeit nem érezheti 
az, ki a’ Rómaiak, energiával teljes m unkájú , azok 
lelke teljességében nem ismeri. És lehet ugyan az 
ujak klasszikái munkáji által is az Ízlést kicsinosí
ta n i, azonban csak ezeknek a’ régiekkel egybeha- 
sonlitása után kap az bizonyos e rő t, ’s az újabb 
idő szépen iróji is csak úgy lettek nagyokká, ha a’ 
régi jelesebbek leikével a' magokét összerokonosi- 
tották. Nem egy mennyei Tacitus emel-e ki a’ mai 
idők némelly puhultságaiból ?

DÖBRENTEl GÁBOR.

Ä  m e g c s a l a t o t t .
( ldylliá jimból.)

Ab ! ismerem helyét szerencsétlenségemnek !
Ez az árnyékos fa, e’ patak , ez a’ völgy 

Tette el elsőben csendességét szivemnek.
Ez a’ hely— ez! — hol kiterül e’ lombos tölgy:

Itt láttam először, kit szeretnem kellett,
Itt halláin Amyntás vészes furnglyáját,

Melly bár neki hoszszas fáradságba tellett,
Szivem meghődolván elérte pályáját.

Remegtem, — pirultam, — sóhajtva andalogtam;
A h ! a’ balgatagság itt árult el engem,

Megfogta kezemet, — rám ütött, ’s én mosolygtam, 
Súgott; de mit? nem volt erőm megértenem.

Nem ! de jól érzé azt szivem alattomban.
Beszéltem; de mikép , ’s mit ? azt nem gondoltam; 

Minden kellemes volt körül a’ szilosban:
De mellemben küzdve ’s tébolygva harczoltam. 

Egyszerre megnyitá ajakit a’ csapodár,
Megvallá: hogy szeret, — esküdött, t -  elhittem, 

’S im a’ hely, az árnyék, a’ csend és magány mind már 
Ellenem kelének ; ’s ah ! meggyőzettettem!

Első indulatom tüzet eloltani
Siettem, bár szivem habozott és harczolt,

A’ többit óh egek! nem merem mondani.
Elég az: Amyntás hamis volt, pajkos volt!

HORVÁTH ELEK.
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Gondolatoli a* szerencséről*
Passibus anibigüis F o r t u n a  volubilis e r r a t ,

Et manet in nullo certa tenaxque loco;
Séd modo.laeta m ane t ,  vultus modo sumit acerbos,

Et tantum conatans in leritate sua est.
0 r i  d i na.

S z e r e n c s é  az, a’ mit egész világ keres és sen* 
ki sem talál meg; minden szív óhajtja azt, ’s még
is eddigien egy lélek sem határozta meg kimeritő- 
leg , és létéről néha még az ész is kétkedik.

A’ köznép a’ szerencsét kivánságinak kielégí
tésében keresi, nem tudja, hogy a’ veleéléssel ki- 
vánsági elmúlnak, Valamint a’ vele-nemélés által 
nevekednek. A’ kiváltság fájdalom, mig teljesítve 
nincsen, és többé semmi, baki  van elégítve, aztán 
uj kívánság követi. A’ szünetlen kívánságok közt 
töltött éietolly ösvény, mellyen a’ szemfényvesztés 
nekünk minden pillanatban az ut végét mutatja, ’s 
mégis minden lépéssel ismét félretér.

Némelly bölcsek azt állították, hogy ha egy 
emberélet bánátit ’s Örömeit is öszszéadjnk, Ss egyik 
Öszszeséget a’ másikból kivonjuk, a’ maradék az, 
a’ mit s z e r e n  c s é n e k ,  vagy s z e r e n c s é t l e n 
s é g n e k  szoktunk nevezni; ezen felvetés azonban 
ham is, és csupán az mutatódnék meg általa, hogy 
az ember csak halálos ágyában tudhatja, ha vall
jon szerencsés, vagy szerencsétlen volt-e?

Sokan a' bölcselkedők közül azt állították, hogy 
az szerencsés, ki szenvedelmein úgy tud uralkod
ni , hogy leiké szünetlen nyugalomban éljen. De 
kik édesden alusznak, életidejek felerészét mind
nyájan illyetén nyugalomban töltik , melly azon
ban mégis csak a' halál képmása.
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Vad állapotban az ember a* gyermekek szeren

cséjével b ír, kiknek rövid örömeik és rövid fáj
dalmaik vágynak. Csekély emlékezettel és csekély 
eiősejtéssel bírunk; de e’ léteit csak tengésnek (ve- 
getatio) nevezhetni, melly nem való arra, hogy az 
igazi szerencsét, vagy szerencsétlenséget érezze V  
megítélje.

Társas életben a' m esterkélt szükségek a ’ va
lódiaknál kinszeritőbbek. Az örömek és bajok ta r
tósbak határtalan képzelődés uradalma alatt. A’ tá r
saságbeli ember inkább él a’ jövendőért, m int a1 
je len ért, inkább az Ö nszeretetért, m int a’ szerete- 
té r t , inkább a’ hatalom ért, m in ta ’ boldogságért. 0  
szerencséjét magán kiviil helyhezi, szükségesebbnek 
ta r t ja , szerencsésnek látszani, m int lenni, ’s mind
azok hiúságai az ő hiúságának vetélkedő társai, k i
ken e’ részben diadalmaskodni akar.

A’ buta szerencsésebb, mint a’ szeles-dőre; m ert 
az azt h isz i, hogy valósággal bir azon elsőbbséggel, 
mellyel a’ másik magát hány tatja ; de egyik sem 
olly ostoba, hogy tévelygéséből fel ne ébredhetne.

A’ S t o i c  us  o k  a’ szerencsét a’ bánatok és 
örömek megvetésébe helyhezék. Pártot ütve a' ter
mészet ellen, tagadák azoknak hatalmát. Ezen fele
kezet kem ény, érzéketlen, de nem boldog embe
rekből álla, k ik  a’ szükség alá görbedtek, lemon
dásokban kevélyked.tek, ’s noha azzal dicsekedtek, 
hogy a’ szerencsét m egtalálták, ez csak a’ szeren
csétlenség eltűrésében állott.

Az E p i c u r e u s o k  a’ s z e r e n c s é t  és g y ö 
n y ö r ű s é g e t  egynek ta rto tták ; hanem ők azon 
gyönyörűséget értették, melly mérsékelve az egész
séget fen tartja , a’ vágyakat gerjeszti, az undoro- 
dást viszszatartóztatja , ’s a’ m elle tt, hogy a’ k í
vánságokat kevesbiti, a’ függetlenségért kezeskedik. 
—  Ők tagadák a’ lélek halhatatlanságát, hogy ma
gokat a’ túlvilágról való aggódástól megkíméljék. 
Mentekké tevék magokat az Istenek félelmétől, azt 
állitván, hogy ezek nem avatkoznak a’ földön tö r
ténő dolgokba. — Az ész félreveté elveiket, beteg-
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ségek czáfolák meg számításaikat, az érzés ledönté 
rendszereket és bölcselkedéseket; hol ez m utatko
zo tt, semmi vétette az erényeket, elpuhitotta az el
m éket, felforgatta a’ társaságot az ö n s é g  (egois- 
mus) mérge által.

A’ k e r e s z t y é n e k  a’ szerencsétlenséget föl
di k ísértésnek; a’ szerencsét (vagy inkább boldog
ságot) pedig a’ jövendő világbeli jutalom nak ta rt
ják. E ’ tanítás örökké állani fog, m ert legszebb re 
mény kiséri. A’ jó  rem ényleni, a’ gonosz reszket
ni fog.

Egy uj e r k ö l c s t a n i t ó  (m oralista) igy hatá
rozta meg a’ szerencsét: A’ s z e r e n c s e  a’ n y u g a 
l o m  é r z é s e .  E ’ szóhatározás épen oily távol van 
azon hidegvérüségtől, melly a’ lelket elöli, m int azon 
felettébb élénk érzékenységtől, melly azt gyö tri; 
az magában foglalja az érzést, és kizárja a’ szen
vedelmet , azt akarja, hogy az életmód peshedtség, 
v ihar nélkül follyon, bennünket állandó "’s ked
vező szelek elébe helyheztet, mellyek az áltjárást 
víggá teszik. A’ peshedtség a’ hidegvérüség: a’ ked
vező szelek az érzelmek , ’s az életnek ezen állan
dó k isérő jit, ezen egyenlő szeleit csak s z e r e n 
c s é s  h á z a s s á g b a n  lelhetni fel.

J a j ! de milly véletlen eseteket kell áltfutnunk, 
hogy e’ szerencsés m érsékletre találhassunk ! —

M ár— hogy ezen rendszerhez képest szerencsés 
lehessek , olly feleséggel kellene bírnom, kinek szi
ve meleg, ’s kinek feje hideg volna; — olly fele
séggel, ki észszel önszeretet nélkül, értelemmel pe- 
dantság nélkül ékeskednék; — olly feleséggel, k i 
maga iránt szigorú, és mások iránt engedékeny lenne; 
csípős, roszakaratosság nélkül, és szelíd, Ízetlenség 
nélkül; — olly feleséggel, ki szerencséjét férjében, 
dicsőségét sziveskedésében, gyönyörűségeit igazai
ban keresné és találná; —  olly feleséggel, k it min
den derék ember feleségéül kívánna, de ágyasává 
tehetni egy sem rem énylhetné; — olly feleséggel, 
ki velem búm ban, örömeimben és munkájimban 
osztoznék; — olly hü barátnéval, ki engem a’ sze-



lencsében mérséklésre intene, bibájimat megbocsáí- 
n á , a’ szerencsétlenségben vigasztalna; k it a’ világ 
szeretne, a’ nélkül, hogy kaczér volna, .csudáiba, 
a’ né lkü l, hogy azért magát költségbe verné; ki 
gyermekeire ’s cselédire nézve példakép, fejdelém- 
háznál is d isz, ’s a’ kietlenségben kellem volna. 
Minden állhatatlanság elhárítása végett még azt k í
vánnám , hogy az idő annak kecseit, ifiusága vir- 
gonezságát, szemei elevenségét, fogai fejérségét, 
kedve vidámságát ’s egyenlőségét mind halálig meg
tartaná.

De illyen feleség phoenix! — Tehát az én sze
rencsém csak chimaera ? —

SZEGHALMIT SÁNDOR.

V ig  a s z t  a i d s
Süperint. ’s táblabiró K is  J á n o s h o z .  

(Januar lOke'n 1832.)

Dicső pályádnak boldog Edene,
Régi hiv barátom! ah! fel van dúlva!
Elizád nincsen! gyászba vagy borulva,'
Eltűnt e’ szived hiv egyetlene!

De igy végezett a’ sors Istene,
A’ ki, mint hatalmas, bölcs és jó atya, 
Csillagunk hámját híven igazgatja ,
Illene e hát zúgnod ellene ?

Nem — nem zúgolódsz, oh Isten embere! 
Bár lehetetlen, hogy ne fájjon szived;
Van — van sebednek isteni fűszere.’

Majd nem sokára felleled e’ hived ,
Midőn — a’ mint urunk szivéből vallá — 
Együtt lesztek ismét mennyben angyallá!

Sen. BELL1CZ JÓNÁS.



Kostandi és Dilberj vagy szeretem és hit.

A  L e v a n t é b e n  olly gyakori szép estvék egyi
kén K o s t a n d i ,  * )  athenei if iu , egy kis hajó or
rán , melly csak kevéssel elébb vetett a’ smyrnai 
Öbölben horgonyt, egy hajósdalt énekelve és hoszu 
szárú török pipából dohányozva gondtalanul üle. Ő 
deli, bátor tekintetű siheder va la , úgy képezve, 
m int egy, a’ Minerva párkányzatán álló szobrok kö~ 
zül. Egy kis veres sapka alatt, melly egy parányi 
ledérséggel jobbra volt nyomva, fülei megett hoszu 
hajfürtök íebegének, ’s ajkán kis bajusz kunkorodék.

Ruházatján az albaniai feszeskedés látható vala, 
sok csinos ránc zu fejér köntöse térdig é ré , melly- 
nek szűk övedzetü szabása természettől erős válait 
szinte szélesbeknek mutatá. „

O egyetlenegy fija volt az athenei Iegtisztele- 
tesb archonok egyikének, ki olly gyengéden szeret
te, hogy inkább egy rokonával, ki saját kisded hajó
ján  az Archipelagusra evezett, a’ tengerre küldé, 
mintsem a’ Görögök ’s Törökök közt akkoron folyt 
háborúnak ’s a’ fenyegető ostrom félelmeinek kiten
né, Szülőjitől felette gondos, gyengéd nevelést, ’s 
a’ görög vallás minden kötelességeire, böjtjeire és 
szertartásaira nézve illendő oktatást n yert; a’ Tö
rökök ’s áltáljában minden Mahomedkövető ellen 
pedig nem csekély gyülőlséget szívott magába.

Az est csendes v a la , — a’ tengeri szél lassan- 
k int csilapodék, — a’ napi munkáknak a’ hajókon 
végek lön; itt-o tt hallék az ázsiai hajósoknak tenger
re indultokkor szokott öszszehangzó kiáltása, ’s a’

*) Az uj Görögok a’ K o ns tant in os  nevet így szokták kimondani.
8
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különbféle kellemes hangokról, mellyek a ' fület el
olvadásig érdeklők, hallani lehető egymást váltogató 
dörgésü szavait az i m á n  o k n a k ,  k ik  a’ mecsetek 
sugár tornyairól a" Moslemeket esti imádságra hivák.

A’ nagyobb ladikok helyett, mellyek nappal 
foglalatosságaikat űzve a’ parttól a’ kikötőtorokba 
m entek, most könnyű mulató-sajkák jelenének meg, 
mellyeken férjfiak-, aszszonyok- és gyermekekből álló 
társaságok az est hősében énekléssel ’s ezt kisérő 
muzsikával gyönyörködtetek magokat. Ezen sajkák
nak egyikében, melly azon hajó felé s ie te , mellyen 
Kostandi henyélt, három aszszony és két evező lile, 
hátulján pedig egy gyermek kormányozta. Moslemek 
valónak, minthogy az a sszo n y o k a t sűrű fátyol lep
lező , ’s az evezők, kik bizonyos komor elszántság
gal dolgozának, — m int Törökök szoktak cseleked
n i ,  midőn Görögökhöz közelitnek, —  fitogtaták 
ügyességeket ’s erejeket, ammint az egymáshoz kö
zel horgonyzó hajók között elmenének. Nagy erőt, 
de csekély ügyességet m utatónak, m ert igen közel 
járónak a’ hajó oldalához, úgyhogy hibájok helyre
hozása végett ifíu kormányosoknak kiáltának, hogy 
a ’ korm ányt forditná meg. Ez cselekvő ugyan, de 
ezáltal nekiszaladt az Atheneiek horgony kötelének, 
’s a’ sajka felfordult.

Az ijedt aszszonyok sikoltása, a’ gyermek rög
töni vizhcesése, az evezők kiáltása Kostandinak tel
jes erejét felébreszték. Gondolóra sem véve, Keresz- 
tj'ének-e azok , vagy Moslemek, kellene vagy le
hetne-e őket m egszabaditnia, veleszületett nemes 
indulatját követvén, nyakra-főre a5 tengerbe ugrott. 
Tapasztalt úszó vala , ’s gyermekségétől fogva gya
korolta magát abban, hogy a’ Pyráus mélyiben bú
várkodott, vagy meszsze a’ munychiai öbölbe úsz
kált. — Legelőbb a’ viz színére felvetődött gyerme
ket ragadó m eg, egy közel lévő horgony kötélbe fo- 
gództatá, aztán az aszszonyok megmentésére siete, 
kiknek a’ patyolat nehéz ékességeivel és felső ruhá
val terheken gyors segítség nélkül reményetlenül 
el kellett volna veszni.
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Ezeknek egyikét bal karjára vévén ’s jobbjával 
evezvén, hajós társainak segedelmével szerencsésen 
a’ hajó tetejére vivé ’s itt létévé.

Gyanitni lehetne, hogy ő ennek mindkét társ- 
néji felett azért adta az elsőbbséget, mivel hátra
fordult fátyola szemei előtt egy legkellemesb vo
násit képet fedeze fel. Noha ábrázatjáról minden 
szin elenyészett, ’s egyébiránt sugárzó vidor szemét 
a’ félelem és elgyengülés m iatt behunyta, mégis 
szebb v o lt, mint m inden, a’ m it valaha látott. De 
midőn lassankint magához jö tt és szivreható gyö
nyörű szemei kinyílva megmentője elragadtatott 
álmélkódására estek, ekkor akarmi szigorú stoikus, 
annyival inkább pedig egy tűzzel ’s ihletéssel teljes 
ifiu valóban megiiletődhetett. Kostandi úgy el vala 
ragadtatva szép martaléka bám ultában, hogy többi 
szenvedő társnéji állapotáról egészen megfelejtke- 
zék.

Szerencsére tudott törökül, a’ mit gyermeksé
gekor Athénében tanult meg, 's így — noha csak 
tapogatódzva — fejezhette ki az első szerelemnek 
minden felébredt érzéseit. „LÜj le, feküdj le, sulta- 
nám , lelkem!“ — mondá, vánkosokat hozván a’ 
hajószobából, aztán fejét feltámasztó ’s halántékait 
dörzsölé. Midőn ismét magához j ö t t , szörnyen el
rémülve széljelnézvén, felkiálta: „Óh anyám, óh 
öcsém , óh dajkám ! hol vagytok ? h o l, óh hol? Al
lah , Allah!

E ’ szavak Kostandit valamennyire ismét eszére 
té riték , késedelem nélkül ugrék újra a’ tengerbe, 
’s a’ horgonykötélhez úszván, a’ fuldokló gyer
m eket, ki még a’ hullámokkal küzde, megszabadító 
és nénjéhez vivé. Azon elragadtatás, azon heves 
öröm , mellyel ez öcscse áltkarolására siete , ‘s az
tán azon csókok, mell} eket szabaditója kezeire ’s 
térdére nyoma, olajt öntének a’ tűzre, melly az iíiu 
Görög szivében égé. Bár szeretett volna tovább mu
la tn i, hogy nemes tettének jutalmában gyönyörköd
hessék , mégis munkáját jnindaddig tök letlennek 
ta ftá , mig a’ többi aszszonyok bátorságba nem vol-



fiának helyhezve. Épen még egyszer a’ tengerbe ké
szült ugrani, ammint észrevevé, hogy azok a1 fel
borult sajkába kapaszkodva szabaditásra várakoz
nak. Haladék nélkül egy kis csónakban, melly ha
jójához volt kötve, hozzájok eveze , egy kevés baj
ja l felvevé őke t, ’s minekeiőtte jól észrevehették 
vo lna , hol valának, gyermekeik ölelek.

Kostandinak már felgerjedt szive gyermekes 
könnyekbe olvada, szemlélve azon jó t ,  mellyet cse
lekedett ammint a’ szülői és magzati elragadtatás
nak ezen érdeklő jelenését maga előtt látá. „ A li i  
M a s c h a l l a h !  óh dicsértessék az Is ten ! — kiálták, 
karjaikat Kostandi felé terjesztve, — te vagy a’ mi 
megmentőnk, — te vagy nekünk a tyánk , anyánk, 
bá tyánk! Legyen bőség so rsod ; az Isten ajándékoz
zon meg szerencsével; az Isten árnyéka vettessék 
rád ! Ki vagy te a’ boldog próféta nevében? Ki a’ 
te atyád? legyen tartós az ő élete. Jer hozzánk, je r  
házunkba, fejünkön fogunk hordozni; a’ mi agánk 
M u s t a f a  (k i  e’ csalad fejének látszék lenni) tisz
telettel fog viseltetni irán tad , háza legyen a’ tiéd, 
’s te légy a’ mi gyermekünk !u

Kostandi örvendett e’ szavakon, ’s csakha
m ar észrevevé, milly háladatosak hozzá a1 szivek. 
Pillanati azonban felettébb elárulák csudálkozása 
tárgya irán ti é rze lm eit, melly a’ fátyol nemléte mi
atti szabadságának örüle , hogy szemeit ezen szo
kott lepel nélkül használhatá. Nem lehetett volna 
m eghatározni, mellyik volt a’ kettő közül nagyobb 
szerelembe m erü lv e , és talán jónak tartják v a la , 
egymástól el sem v á ln i , ha az anya nem kérdezte 
volna, m ikint juthatnának a’ partra? Kostandi azon
nal evezőket szólita csónakjába, (m ert a*' török 
evezők még az övék rendbeszedésével foglalatosko- 
dának) ’s az egész társaságot a’ partra szállitá. H a
józás-közben hallá, hogy a megszabadított szép lány
ka neve D i l b e r ,  (azaz s z í v  o r  z ó )  ’s ő a’ város 
egy, M u s t a f a  nevű legnagyobb tekintetű a y a n ,  
vagy előkelőjének lánya, hogy annya ennek egyet
lenegy neje.

116



117

A’ párttól liazakiséré ókét, egy karmazsinpi
rosra festett nagy épületbe, melly m indenütt alkal
masságot és dnsgazdagságot mutatott. Két vagy há
rom sima ló szépen felkantározva ’s földbe vert 
czövekhez lánczolva állott az udvaron , sok jól ru 
házott inas járt-kelt ide ’s tova m unkátlanul, és 
fen az ablakokban is különbféle csalmás fejeket le
hetett látni.

Midőn Kostandi — nagy bujára — a’ hajóhoz 
viszszatérni készüle, mondá neki a’ gyerm ek, ki
nek életét m egm entette: „H a szereted az Istent, je r 
el holnap; most nincs alkalmatos óra. Házunk min
denkor tiéd !44 — A’ szerelmes ifiu még egyszer 
Dilber után néze tt, —  ki fátyolét hátravonván, rá 
bájlólag mosolyga, — és nagyot sóhajtván, lassan 
hajója felé ballagott. Az est hátralévő részét, sőt 
csaknem egész éjszakát a’ nap csudatörténeteiről való 
eszmélkedéssel tö lté ; semmit sem gondolhatott, sem
m it sem álmodhatott egyebet Dilber szépségénél, 
ennek képe kevésb gyülőlséggel nézeté vele a’ Tö
rököket , m int elébb szokta. 0  felette ifiu ’s igen 
tapasztalatlan vala áltlátni fenyegető veszedelm ét, 
ha egy h á r e m  titkaiba bátorkodnék avatkozni, ’s 
azért szünetlenül eszközöket gondola k i , hogy for
ró szerelmének kedves tárgyát ismét láthassa.

Már korán reggel Mnstafa aga házának kapuja 
előtt á lla; de ammint közelite, minél lassabban 
m ent, hogy ráérjen alkalmatosságot fürkészni sze
relme látására. Az ajtóban találkozók az ifiu O s 
in a n n a l ,  (ágy hívták Dilber testvérét) ki oily 
nagy örömmel sietett elébe, mint csak egy török 
gyermek udvarisága engedi, ’s őt egy hoszu lép- 
csőzeten felfelé attyához vezetéé

A’ szoba egyik szegletében, az ablak mellett, 
hol puha vánkoson egy keményen kitöm ött négy
szegű selyem-ülés v o lt, üle Mustafa aga; a’ smyr- 
nai dicső öböl, a’ kikötőhely, a’ távol kastély , az, 
egy részről C a r a b u r n u  setét fokával, másfelől 
F o g l i c r i s  hegylánczával kerített gyengén lejtős 
hegyek, 's  köztök a1 szép C o r d  el  i o  vidéke te-
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i filének el szemei előtt. <3 egy vala azon igen szép 
Törökök k ö zü l, kiket Ázsiában olly számosán lát
h a tn i; sasorru, külsejében tisz tele tes, és magavise
letében kegyes, mintegy negyven esztendős, fejét 
finom zöld posztóból varrott ’s hófejérségü mouslin- 
nal prém zett sapka ékesité, menyétbunda fedé pa
m ut-szövetből készült tiszta  és csinos m elytyüjét, 
s övéül drága caschmir- shawl szolgála. Midőn fija 

Kostandit hozzá vezeté, tüstént megesmerte őt, és 
török sajátu szabadlelküséggel, a1 mit a’ nyájasság 
hangja, mellyel az igazhitű szokott élni, mikor hit
lennel beszél, talán még nevelt, mondá neki:

„ O h i K o s t a n  d i ,  K o s c h  g é l  d i n ,  s e f a  
g é l  d i n !  Isten hozott, Isten hozott! Jer ide, — ülj 
m ellém , (azonközben kezével helyet m utatva) te 
barátunk vagy, — te szabaditónk vagy. Felettébb 
le vagyunk irántad kötelezve: Osmanunk nekünk 
mindent elbeszélt. Maschallah , Maschallah , dicsér
tessék az Isten! Te már valódi férjfi vagy, jólle
het igazán csak ifiunak látszol!“

Kostandi keveset, vagy semmit sem felelhete; 
de igen megelégedettnek ’s boldognak tetszék.

„ F r a n k  vagy-e, vagy R a j a h ? “ — kérdé a’ 
T örök ; Kostandi felele: hogy ő athenei Görög.

„A h! te G i a u r ,  hitlen vagy! — de az nem 
baj, K ostandi! te mégis jó  ember vagy, — jobb vol
n a , O s m a n l i  volnál; de A l l a h - K e r i m ,  az 
Isten könyörülő! K i s m e t ,  a’ sors téged arra  ren
de lt, hogy a’ légy, a’ mi vagy. Tehet-e az ember 
a ’ végzet ellen ?“

Ezután az ifiu Görög iránt olly tiszteletet mu
ta ttak , miilyen csak a’ legnagyobb tekintetű Törö
köknek jut*

Hoszu szárú ’s drága gyantakő szopókáju pipát 
nyujtának neki, ’s miután kiszivá, kerék , hogy tar
taná meg. A’ legforróbb kávét tevék elébe, szájába 
pedig egy nagy kanállal tele rózsa-befőttet, azon
kívül térdeire arany-csipkés török asztalkendőt té r í
tőnek; tömjénnel füstölék körül, és rózsavízzel fees-
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kendezek meg. Midőn elmenő-félben vala, Mustafa 
aga megfogá kezét ’s m onda:

„Megállj barátom ! háladatosságunkat Irántad 
eléggé soha sem m utathatjuk meg. „Hallod-e, S e 
l i m !  — tenyerébe csapva, első szolgáját hiván, — 
hozd a’ tiszteletbundát annak, ki engem a’ gyermek- 
telenségtól ’s házunkat az Ínségtől megőrizte.44 Ek
kor egy fekete-rókabunda vettetek Kostandi válás
ra. — „És ott, — monda Mustafa, az udvarra mu
tatván, — ott vagyon egy ló számodra, Kostandi! — 
Fogadd el háladatosságunknak e’ csekély emlékét, — 
tartsd meg ’s lovagolj rajta é re ttü n k , és ha van 
még valam i, a’ m it Mustafa érted cselekedhetik, 
szólj!44

A’ mi ihunk elbám ult’s megzavarodott illy nagy
lelkűségen. Nem tud ta , m it mondjon, vagy tegyen, 
hogy háláját elegendőképen k ifejezze, ámbár — 
igazán szólva — a’ világnak minden bundáját, lo
vát és pipáját, imádott Dilberével egy pár percznyi 
öszszejövetelért szivcsen odaadta volna.

Az aszszonyok iránti török udvarias szokás és 
érzemény hátráltaták Mustafa agát, feleségéről és 
lányáról csak egy szóval is említést te n n i: a’ miért 
Kostandi e’ tekintetben olly kevéssé kielégítve ment 
el, a’ mint jö tt. Midőn bundájában a’ lépcsőzetről 
leért, hogy lovát birtokába venné, próbálá ifiu ba
rátjától , "Osmantól kikém lelni: szabad volna-e Dil- 
bert ismét látnia.

Osman igen fiatal lévén még annak valódi tu
dására, melly korácsnak kelljen a’ szépnemet a’ férj- 
fiak társaságából k izárn i, 's nénjét csupán játszó
társának tartván , moudá ártatlanságában: „Jer ma 
estve , akkor megláthatod ő k e t, amott laknak, ott 
ben.44 Ekkor egy nagy kárpittal bevont ajtóra mu- 
tata.

Ez az Athénéinek uj életet adá. Tüstént felüle 
lovára, ’s pipáját kezében ta rtva , eltávozott bun
dájában Mustafa aga házától, kincseivel s jövendő 
reményeivel aggódva foglalatoskodván: „Mi tévő le
gyek ’s hova menjek?44 — úgy mond magában, ó
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oily jó lovagló volt, m int tengeri hajósok áltáljában, 
azaz igen nyom orult; mégis iparkodott magát fitog
tatn i , ennekokáért a’ piaczokon ’s utszákon végig 
folytatá útját, hol lószerszámának csengése ’s a’ gaz
dag bundája irán ti tekintet neki a’ sokaság közt 
rés t nyita. Aztán az egész frankutszán keresztül ke
renge tt, a’ nagy köveken á ltugrato tt, ’s a’ megter
helt tevék közt előnyomült, mig az alacsony tenger
p a rti külvárosba nem é r t ,  hol úgy nyargalt és kö
vér paripáját úgy kifáraszto tta, hogy m indkét ol
dalán folyt lefelé a’ ta jté k , ’s azt egy igen jól tar
to tt állatból csaknem döggé tette. Egyébiránt ma
ga is a’ bunda melegétől annyit szenvedett, hogy 
m ár majd egészen elalélt ’s viszsza kívánt menni a’ 
hajóra. Tulajdonképen maga sem tudta, mit csinál
jo n ,  és lassan lovagolt, mig egy Török meg nem 
szó iitá , k i a’ lovat jó l megvizsgálván, kérdé tő le : 
cladó-e az? Midőn Ko standi igeneié, a’ vevő a’ lo
v a t ócsárlás által vélekedésében eléggé roszalván, 
eladá neki mintegy negyedrészén igazi értékének. 
A’ lócsiszár (és Törökországban ezek is olly rava
szo k 4 m int egyébütt) megfizető árát, elvonult az ál
lattal ’s a’ hajósnak időt engede, te tt rósz alkuját 
megbánni.

Szerelmén kívül még folyvást semmire sem ü- 
gyelve, ’s azon reménységgel, hogy kedveltjét estve 
meglátandja, személyének csinosítása öttlött eszébe, 
’s a rra  azon pénz, mellyet épen most kapa, neki 
igen alkalmatosnak tetszett. A’ piaczra ment, ’s ma
gának m indjárt egy, arannyal csíkozott turbánt vett, 
mellyel sapkáját k ö rü ltekerte ; válait hím zett ken* 
dővel takarta  be , ’s eddig meztelen lábaira gazda
gon kirakott és hím zett topánkát húzo tt, szintolly 
kevéssé felejtett el egy derék , tarka ’s arany-sinó- 
ros dohányzacskót venni: valam int a’ rá nézve ha
szontalan bundát is egy hím zett köpönyeggel cserél
te fel. Ezen uj öltözetben a’ fördőbe ment, hol két 
egész órát tölte személye csinosításával *s drága Dil- 
beréről való gondolkodással. M inekutána pedig elég
gé ki volt párologtatva, gyúrva, gyapot-zacskóval



dörzsölve, és szappanos vízzel meglocsolva, vidul- 
tabban és kellemesben lépett k i ism ét, mint volt 
valaha.

Alkonyat felé vala, ’s 6 néminemű késedelem
mel és vigyázattal kérésé fel ifin vezetőjét, ki sza
vához híven, nyughatlanul vá rta , hogy őt annya ’s 
nénje szobájába vezesse. Látatlanul bujtak be a’ be
aggatott ajtón ’s aztán sok tekervényes folyosón, 
inig egy lépcsőzethez nem jutottak, mellyen Osman 
vígan lépkede felfelé, aza la tt, hogy Kostandi őt 
félénken követé. Midőn belépőnek ama’ szobába, 
hol az aszszonyok öszszegyülve valának, félelem és 
álmélkodás kiáltása hangzék férjíi látásán; azonban 
Mustafa neje szabaditóját, mint egyik gyermekét 
megesmervén, minden mahomedi kétséget félretéve 
köszönté Kostandit, mintha saját fija lett volna, aza
latt, hogy Dilber, kinek orczáját setét pirosság futot
ta el, ammint illy váratlanul ismét meglátta azon férj
fiat , ki ébrenségében ’s álmában szüntelen eszében 
forgott, ollyan örömjeleket pillantata, millyeket csak 
szerelmesek értenek meg. Az öröm azonban csak 
rövid vala, mivel Kostandi csakhamar kénytelenit- 
teték eltávozni, minthogy a’ török serailbeli udva- 
riság törvényei olly szorosak, hogy csak koronás fő 
jelenléte által szegettethetnek meg. Kostandi még
is vett annyit észre az aszszonyszobák helyzetéről, 
hogy azok egy kertre  néztek , melly nem volt tova 
a’ tengerparttól, sőt belőlök hajóját is meg lehete 
lá tn i; mert a’ harembeli rövid látogatás alatt rá mu- 
tata Dilber és annya a’ jól esmert helyre, hogy 
Kostandit ama’ tündér esetre, melly által velek meg- 
esm erkedett, emlékeztetnék. Őt tehát azon remény 
táplálá, hogy kedves Dilberének egy vagy más mó
don utolsó I s t e n - h  o z z á d  ot  mondhatand.

Miután Mustafa aga házából eltávozott ’s Os- 
mantól m egvált, szinte természeti ösztönből tudta 
a’ harem fekvését; észrevette, hogy semmi sem vol
na könnyebb, mint a’ falon áltm ászni, melly vá
lyogból vala rakva, sok helyen bedüíedezve, s



könnyű bemenetelt igére azon kertbe, meliybe igen 
hihetőleg Diiber szobájának ablakaiból lehetett látni.

E ’ felfedezésen törte fejét. H íjában igyekezett 
okosan gondolkodni ’s illy vakmerő szándék vesze
delméről meggyőződni. De okosság nem volt az ő 
legkitündöklőbb sajátja, ezért csak az idő lassn lé
pését átkozá ’s azon órát, mellyben szerelnie-laká
hoz közelitni bátorkodott. A’ parti utszák koszában 
sétálgatott, ’s az estet egyik kávéházból másikba 
bolyongva töltötte, inig jól besetétedvén, azzal nem 
kecsegtethette magát, hogy a’ világitatlan smyrnai 
utszákon rá nem esmernek. Annakulána lábujhegyen 
a’ kertfalhoz íopódzott, keresztülmászott rajta ’s a" 
kert bokrai közt helyet foglalt. Itt elrejtezve, min
den , egyik ablakból a’ másikba lobogó gyertyára 
szemesen vigyázott, m indaddig, mígnem gyanakod
ni kezde, ha valljon Diiber valóban e’ részén lakik-e 
a' kertnek. Most jőve fel a’ hold, és sugárai világot 
vetének némelly tárgyakra, mellyeket ekkoráig ho
mály fedett. I t t  ajtócsikorgást hallván, nagy örömé
re egy nyílt ablakocskát veve é sz re , ’s ebben egy 
ábrázat, — mellyet ő Dilberéének esmert — komoran 
könyökle. Nyilván a’ kikötőre nézett, hol a1 Görög 
hajója a’ horgonyon fek v ék , — a’ lányka hallható- 
lag fohászkodék, — komor vala az A l l a h ,  A l l a h !  
hang , melfy a’ fohászkodót k ö v e té , ’s szive érze- 
ményét olly hathatósan elárulá, hogy Kostandi ön- 
megesmertetésétől alig tartóztathatá magát, úgy meg 
Ion győződve, hogy ő a z , kit amaz gondolatiban 
forgat.

De félt, — hogy a’ lányka nincs magánosán, ’s 
nek i, ha egyszer felfedeztetik, soha sem lehet re
ménysége, azt ism ét láthatni. Ammint a’ hold emel
kedők, ’s ő mindent tisztábban különböztethete meg, 
egészen bizonyossá lö n , hogy senki sincs körülte. 
Egy zörrenet, mellyet a’ levelek közt teve Kostan
d i , felgerjeszté a’ lányka figyelmét, amaz ismét 
megmozdula, ez még egyszer oda néze, ’s mondá 
azután: „ K im  d e r ?  Ki van o tt?“ —  Halk köhen- 
téssel ada amaz időt a’ szépnek, hogy bámulásából
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magához térhessen, aztán rejtőkéből lassudan kilépe 
’s elébe álla. Dilber rá esmerhete. Első állásában 
alázatosságot és tiszteletet m utatott, annakutána 
lassan az ablak alá ment. Amaz halk és lágy hangon 
kezdett vele beszélni, je léü l, hogy jelenlétét nem 
kárhoztatja. Az ifin szerelmi ékesszólással kert en- 
gedelm et, hogy hozzá közelíthessen.

„E l nem hagyhatálak, — mond Kostandi — 
hogy még egyszer meg ne lássalak. Oh szivemnek 
aszszonya! óh sultanám! csak egy szót szólj rabod
hoz , ha ez harag szava lenne is.“

„Te itt veszedelemben vagy, — monda a' meg
ijedt lányka, — ha szereted az Isten t, eredj innen, 
’s az ég legyen veled, Dilber szabaditójáért mindig 
fog imádkozni.“

„Hogy mehetnék! — viszonza az ifiu. —  Nem 
ég az én lelkem ? Láthattam-e ezen arczot, érezhet- 
tem-e ezen szemek hatalm át, hogy nálok nélkül él
jek ?  Szólj, lelkemnek szem e, angyalom, szó lj!“ 

„Ne késs it t  tovább, kérlek , — monda Dilber 
töprenkedve, — ha észrevennének, halál fija lennél, 
’s ekkor Dilber meghalna, — ő egyedül szabaditó
jáért é lh e t!“

A’ lánykának e’ vallomása annyira elragadó az 
A thénéit, hogy szobájába próbált volna e lju tn i; de 
hirtelen világ m utatkozék, a’ miért Dilber az abla
kot bezárd ’s eltávozék. így marada szerelmese bi
zonytalanul, ha valljon őt ismét meglátandja-e. Tö
redelmesen várakozott fél ó rá ig , mire halkkal k i
nyílott ismét az ablak, ’s fülébe következő szavak 
hangzottak: „Menj — menj, — kérlek az Istenre, 
m en j! hanem holnap estve újra itt légy, de későbben.“ 

Kostandi már annyira megszédült a’ szerelem
től, hogy maga koczkáztatásával fel nem hagyhatott, 
ámbár józanon ált kell vala látnia, hogy annak csu
pán nyomorúságban és szerencsétlenségben vethet 
véget. Csak az éjszaka viszszatérésére várakozott, ’s 
unalmas órájit azzal tölté, hogy magában képzelgeté 
azon gyönyört, hogy szerelmesét tanuk nélkül lát- 
hatandja. Végre eljőve ama’ szempillantás, — a'
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szerelmesek találkozónak, — egymásnak Örök hűséget 
esküvének. Olly jól intézték el dolgokat, hogy m in
den háborgatás nélkül gyakorta öszszejövének, ’s ez 
őket talán vigyázatlanokká is tévé.

Egy estve, ammint Kostandi a’ falnak esmert 
résén keresztülm ászott, úgy rém lett előtte, m intha 
egy férjfit lá tn a , ki magát lopva viszszavoná, 
hogy meg ne esmertessék. Először nem gondolt ve
le, hanem szokott ú tját követte Dilber szobája felé, 
a’ szerelem ’s elragadtatás szüntelen viszszatérő ér
zelmei között.

De az egyiittlét alatt ama’ jelenés képe ötlék 
eszébe, ’s annyira meghüté hevét, hogy azt D ilber 
csakhamar észrevevé.

„Mi az Kostandi? — monda — mi tö rtén t?  
El akarod hagyni a’ te szegény D ilberedet, hogy 
meghaljon ?“

„Nem lelkem! —  kiálta az elragadtatott ifiu ,— 
n e m ! az én életem csak a’ tiéddel egy ! — nekünk 
csak egy leheletünk lehet, minthogy egy a’ szivünk; 
hanem valami ju ta  eszem be, a' mi roszat je len t, ’s 
azt sajditom , hogy boldogságunk nem lehet tartós.“

„A h! — mond a’ lányka, — ah Kostandi! ha 
hitünket felvennéd, ha te mint én , egy lennél I s 
la m  gyermekei közül, úgy nem volnánk semmi hí
jáv a l, ’s akkor soha sem válnánk el.“

Nagyot sohajta az ifiu ’s a’ htt szerelmest szivé
hez szoritá; de midőn látá a’ reggel je le it, mellyek 
a’ láthatárt megvilágositák, gyorsan ugrék fel, mond
ván : „Mennem ke ll, D ilber! H a elválasztódnánk, 
a h ! akkor emlékezz meg Kostanclidról, a’ t e , —  
a’ te hü szeretődrő l!“

A’ megzavarodott lányka könnyekbe m erülve 
iparkodék őt v iszszatartóz ta tn i; de hoszabb kése
delem bizonyos felfedezést okozott volna. Kiragadó 
magát öleléséből és mene. De alig teve egyik lábát a’ 
falra, m indjárt érzé, hogy megragadtatott 's négy vagy 
Öt fegyveres Török által megfogattatott, k ik  őt min
den kigondolható gunyszavak és szitkok között siet
ve elhurczolák, ő azt sem tudta, hova. Saját ken-



dőjével kötözők hátra kezeit 's  őt gyors léptekkel 
hajták magok előtt, azonban minduntalan iiték, hogy 
ham arabb m enjen, és füleit következő beszéddel 
sértegeték ; egyik monda: „Majd m eglásd, m it csi
nálhatunk veled !‘* — „Inscballah! —  mond a’ másik
—  basánk nem fogja megengedni, hogy egy semmire- 
való Rajah szakálunkra nevessen.“  — „M inket nem 
csalhatsz meg, — hozzá tévé a’ harmadik, — a’ mi 
kém eink sasszemekkel bírnak! Maschallah! meglá- 
tand juk , m illy hirtelen repül le egy hitlen feje 
nyakáról.“  —  így hajták a’ szerencsétlen K ostandit 
to v áb b , egész a’ basa palotája előtti nagy udvarig.
—  Törökországban nap feljöttekor majd minden em
ber talpon szokott len n i; felfegyverkezett őrök ülő
nek itt-o tt rendes csoportokban, első pipájokat szí
va ’s a’ reggeli kávét iszogálva; lovakat tisztogat
tak  ’s vittek  itatni. I tt  gonosztévőket lehetett látni, 
k ik  a’ basa Ítéletére várakoztak ; amott a’ jókori 
látogatók szolgájit és kisérőjit, kik uraiknak udvar
iának. X

Nem sokáig várakozék K ostandi, hogy a’ basa 
elébe viteték. Ez dicsőül festett és megaranyzott 
teremben egy selyem divánon üle, három vagy négy 
előkelő Törökkel mély beszélgetésbe eredve. Midőn 
az ifjoncz bevezetteték , alig pillanta a’ basa a’ be
rohanó fegyveresekre, olly gyakorta jövőnek illyetén 
jelenések elő.

Nem gondolván a' félbeszakasztással, tovább
folytató vendégeivel beszélgetését, végre monda nyu
godtan, —  szájából a’ pipát kivévén és Kostandira 
pillantván: „ K im  b u ?  Ki ez?“

„Agám! — felele a’ tisz t, — e’ hitlen ma 
reggel fogattatott e l , ammint egy igazhitű háremé
ből jőve ki.“

„Védelem alatt lévő Frank ő?“  — kérdő a’ basa.
„N em , — ó R ajah;“ — viszonza a’ tiszt.
E kkor a’ basa, a’ nélkül, hogy egy szőt szólott 

volna, kezével egy könnyű vizirányos mozgást teve 
egy vad tekintetű poroszló fe lé , — kinek szakála 
szeméig kunkorodott, ’s ki válig fel volt türődzköd-
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v e , — ‘s aztán nyugodtan folytatá beszédét. Ezen 
jel tüsténti lefejezést je len tett, m int minden jelen
lévő tudta. Ammint Kostandi a’ körülte álló őrök
től m egfogattaték, hogy feje vétessék, hangosan 
k iálta : „Én Görög vagyok! bűnöm abból áll, hogy 
egy Moslemnek feleségét, fiját, lányát és rabszol
gája a’ vizbehalástól m egm entettem , ’s ezért m int 
valamelly barm ot, a’ vágóhidra hurczolnak !“

„M it mond ő? — kiálta egy a’ basával beszél
gető Törökök közül, — Alláhra kérlek! állítsa meg 
fenséged az igazság folyamatját addig, mig felvi
lágosítást kérek.“

Kostandi azonnal megesineré Mustafa aga barát
já t, azalatt, hogy minden jelenlévő álméikodék rajta, 
hogy egy Rajah igazhitűben találhatott barátra.

Mustafa aga kinyilatkoztató aztán a’ basának 
ezen ifiu iránti köteleztetéseit; de tüstént ránezba 
szedett szemöldökkel kérdé: k i házában követte 
légyen el a’ bűnt? A’ tisz t, ki őt fogságba ejté, fe
lele mély alázattal: „Rabszolgád vagyok, — nagy
ságod háreméből jőve a’ h itlen .“

„Ú gy! — kiálta az aga szörnyen felindulva ’s meg- 
bántódva. — E ’ szerint valóban , —  fontolgatva 
m cgállott, — csak egy eszköz vagyon.“ — Kiálta 
a’ Görögre hathatósan : „Csak egy eszközöd van 
élted megmentésére, — vagy m indjárt áldott hitünk
re té rs z , vagy halál fija vagy!“ — Ekkor a' basá
hoz fordula, várván tőle ítélete megerősítését, ’s 
örvende e' szavakkal adott helybehagyásán: „Igen, 
igen.“

Ezen tüsténti serkentés a’ választásra, —- egy 
részről az előtte álló ha lál, más részről az imádott 
D ilber lehető b írása, — a’ fővétel ijedelm e, a’ jö 
vendő elszökés reménye, —  a’ szerencsétlen Kostan- 
dival Mustafa aga javaslatát elfogadtaták. — „É n 
Moslem vagyok! — kiálta fel — ’s csókolom ruhád 
szegélyét, nemes aga !“

„Úgy legyen, — szóla a1 basa, hívjátok elő az 
i m á n t ! “



Azonnal megjelent a’ pap, a’ K o r á n t  kezében 
ta r tv a ; ki is azt k iváná, hogy Kostandi a’ moslemi 
vallástételt utána mondja, a’ mit az lehető nyugodt 
ábrázattal tőn.

Ezentúl neve moslem névvel cseréltetett fe l, 
c lküldetett, hogy fejét nyírássá m eg, miután az 
utolsó ’s különös szertartásnak kell vala rajta vég
rehajtódni.

A1 szegény hitehagyott megmeredt ijed tében ; 
de barátja Mustafa ism ét segedelmére vo lt, mond
ván : hogy neki egy unokája vagyon, kin szintezen 
szertartást viendik véghez: tehát mindketten együtt 
ugyanazon nap a’ szokott megtisztelésekkel diszes- 
kedhetnének keresztül a’ városon ’s együtt állhat
nák ki a’ környülmetélést. A* jó  ember egyszersmind 
azt javaslá, hogy Ilostandi neki adassék á lt ,  hogy 
vallásokban illőleg ok ta ttassék , mivel ő jövendő 
magaviseletéről kezeskedni fog.

Alig nyervén meg a’ Görög e’ halasztást, álla
p o tán ak  minden ijedelmeit érzé ; mégis Dilber irán
ti szerelme győzött. Jóllehet a’ velebánás fertelmes- 
ségét érzé, mégsem Volt elegendő lelki ereje a rra , 
hogy éltét olly váratlanul ’s oily hirtelen feláldoz
za. — Haja csakhamar leny ira to tt, fejébe csalma 
té te tett és Mustafa aga házához vezettetett.

De magában lévén, a' szivében áradozó különb- 
félé érzelmek csakhamar győzedelmeskedtek állha
tatosságán, ’s ó könnypatakra fakada. Szülőjiről gon
dolkozók, ’s azon fáradságokról, mellyeket azok elkö
vettek, hogy az igaz hit iránti érzést elméjébe oltsák, 
és azon bánatról, inellyet elpártolásának hire nekik 
hihetóképen fogna okozni. Sőt azon rem ény, hogy 
D ilberét birandja, ’s férjévé leend, sem viditá fel, 
mivel tu d ta , hogy a’ Török hitehagyottra mindig 
megvetőleg néz.

Távolléte a’ hajótól, nagy aggodalmat szerzett 
rokonának, ki úgy vélekedők, hogy aJ török csónak
nak ’s a1 benne volt aszszonyoknak ese te , mellyet 
ő m egtudott, azzal öszszeköttetésben van. Tudakö- 
sódék Mustafa aga házánál, (m ert csakhamar ki-



tudódott, kihez tartozott légyen ama’ társasaság > ’s 
ott m indent megtudott, a' mi az iíiu Athénéin tö r
tént. Mig az utolsó szertartás el nem végződött, 
senki sem mehete hozzá szabadon; de azután úgy 
nézték volna K ostandit, m int az Islam valóságos 
fiját. Kostandi m egtudván, hogy rokona ’s földijei 
látni akarták, mindenét odaadta volna, hogy szabad 
legyen velek elutaznia.

Semmi sem szélesztheté el azon kom orságot, 
azon nehéz komorságot, melly a’ hitehagyott elmé
jé t terhelő, bár kegyes és nemesszivü barátja Mus
tafa aga gyakran meglátogató ’s azon reménnyel táp
láló is , hogy idővel lányát neki feleségül adandja. 
0  váltogatva a’ leghevesb és legellenkezőbb szán
dékokat forraló m agában, — majd a’ megmásolás- 
ra  határozá magát, —  majd — hogy szeretett Dilbe- 
rének bírására várand. Érzelm einek ellene törekedő 
erőszaka végtére olly hatalmas lön , hogy erősen 
elszánná magát mindennek, még saját éltének elvesz
tésére is , mintsem azon nyom orult, m egvetett te
rem tm ény m aradjon, a' mi volt.

Midőn az utolsó szertartást megelőző napon, 
az a y a n o k  mindnyájan öszszegyülekezének Musta
fa aga házában, eltökélő, hogy ígéretét nyilván má
solja m eg, ’s magát mind halálig a’ keresztyén val
lás hiv és rettenhetetlen követőjének vallja. Ezen 
reggel igen gondosan öltözék fel mint T örök , egy 
nagy süveget (k au k ) teve fe l, mellynek nagyobb 
kitünés végett szent zöld színűnek kellett lenni, ’s 
ez neki egy igazhitű tekintetét szinte a’ lehetségig 
megszerző.

Midőn m ár a’ város legelőkelőbb férjfijai, az 
a y a n o k ,  a* S c h e i k  e l  I s l a m  (legfőbb pap), a’ 
fő vám tiszt, a’ legtekintetesb i m á n o k ,  a’ D a r o -  
g a  (csendbiró) ’s a’ város tisztviselőji egybegyül- 
tenek , m int hetenkint egyszer cselekedni szoktak, 
közzéjek mene K ostandi, szilárd lépéssel ’s elszánt 
arczczal, fenhangon k iá ltv án : „T i smyrnai férjfiak 
és Islam követő ji! tudjátok m eg , hogy é n , noha 
éltem megmentése végett elcsábítva, hitetekre állót-
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tarn 's prófétátokat igaznak nyilatkoztattam k i ; én 
ezen szavaimat megmásolom és viszszahuzom, ’s 
ezt ekkép cselekszem :u —

E rre csalmáját levevő, ’s maga előtt földre ve- 
té. — Én K e r e s z t y é n  vagyok, — folytaid — ’s 
mindig az maradok. — Isten engem úgy segcJjen!“

Leírhatatlan azon benyomás , mellyet e’ beszéd 
és cselekedet a’ gyülekezetben okozott. A’ néző va
lamennyi jelenlévők arczain észrevehette volna azon 
boszuságot, inelly term észeti gyengédségeket a’ leg* 
bevesb haragra ru titá  e l , mint midőn gyakran lát
hatn i, hogy a’ tenger sima színén, ha szélvész kö
zelgőt, először fejér tajtékok hempcJyegnek, aztán 
iszonyú magasságnyi *s mindent magokkal ragadó 
hullámokká dagadnak. Kostandit legottan darabokra 
szaggatják vala, ha ezen féjfiak illyetén erőszakos
kodásokhoz lettek volna szokva; de mivel term é
szettől szelídek voltak, szolgájikat hivák segítségül, 
hogy a' gonosztévőt fognák m eg, a* mi tüstént meg 
is lön. Mustafa aga egészen megzavarodék, érzékei
nek nem hihete. Nyilvánságos félelemben vala az ő jó  
és kegyes szive azon sors végett, melly neje és gyer
mekei szabaditójára várakozott.

Oda siete, hogy az ifiat szándékáról leverje. 
Olly nagy tekintetben volt ő a’ városban, hogy előt
te mindenki fé lre tért, midőn a’ szerencsétlen Kos- 
tandihoz tolakodott. Elővett minden lehető okokat, 
fenyegetéseket, vagy hízelgő szavakat, hogy szán
dékát m egváltoztathassa; — de híjában! ő el volt 
szánva a’ halálra, ’s a’ halál elkerülhetetlen vala, ezt 
áltlátá a’ jó Török.

Azonban megkérő a’ gyülekezetét, hogy üléseit 
ismét foglalná e l; kinyilatkoztat?, nekiek az ifiu irán
ti kö tcleztetéseit, őket a’ vendégszeretés szent kö
telességeire emlékeztető, ’s abbeli engedelem végett 
esedezék , hogy az még egy napig házánál m arad
hasson, hogy őt — mint reményű — szándéka meg
változtatására bírhassa.

Ez m egengedteték, ’s a’ v e k i l  vagy a ’ basa 
küldöttje jóváhagyó, hogy Kostandi még huszonnégy

9



130

órát nyerjen meggondolásra, ha Moslem marad, úgy 
csúfolása, mellyel az ó hiteket illet te , nem jő  te 
k in te tbe; h a n e m ,  bizonyosan meg kell halnia.

A’' derék Mustafa legkisebb időt sem mulaszta 
el, hogy ifiu barátunkat fel ne keresné. Nem kim éit 
semmi esedezést, mindenre kérte ő t , a’ m i a’ ke
resztyének előtt szent, hogy boldogtalan szándékát 
változtatná meg; Kostandi változhatatlan maradt. 
Mustafa aga felvilágosodottabb lévén , m int nemze
tének többsége, az ifiu lelki erejét csak csudálhatá; 
végre sokáig tusakodván önmagával, monda: „H a  
csakugyan arra határoztad m agadat, maradjon úgy; 
de olly feltétel alat t , hogy e’ városi tüstént hagyd 
e l ,  soha se m ondhassák, hogy M ustafa, vendégét 
és csaladjának szabaditóját meg hagyta ö le tn i, ho
lott azt megakadál) ozhatá. Nesze, — hozzá tév é , 
egy arannyal töltött nehéz erszényt adván nekie, — 
nesze Kostandi I indulj u ta d ra ; nem kezeskedhetem 
éltedért, ha még csak egy óráig is it t  maradsz.“

Az ifiu szörnyű bámulásra és csudálkozásra ra- 
gadtaték, am m int e’ szavakat hallá. — „M it hallok ?
— ugymond — lehetséges <e, hogy én szabad va
gyok ? Óh nemes agám! senki sem fog téged bánta
n i ,  hogy én szabad vagyok? Te az én csekély szol
gálatomat kétszeresen, sőt többször megjutalmaztad, 
hagyj engem m eghalni, mert én mindent megér- 
dem lek , a* mi rám várakozik.

„Siess! — monda neki Mustafa, — késedelem 
halált okozhat neked ; ha megtudják azon gyalázást, 
mellyel hitünket ille tted , úgy az egész város felkel 
és téged izie-porrá tör, — ered j!“  — „H át D ilber?
— kérdé a’ szerelmes. E ’ névnél elkomorult Musta
fa aga ’s viszonza: „Tudod, m it parancsol a’ mi 
hitünk és szokásunk, — e’ tárgyról egy szót se töb
b é ; m ert olly nagylelkű nem lehetnék irántad. Lá
nyom soha sem lehet hitlen hölgyévé, haszinte az 
kiszabaditója volna is a’ halálos veszélyből. Még 
egyszer mondom, hagyd el házamat, ’s Allah vegyen 
oltalmába tégedet.“
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Kostandi térdepelve karolá ált a’ jó ember lá
b a it, csókolá kezét, engedelmet kére mindenről, a-1 
mit miatta szenvedett, ’s liálabuzgó szívvel hagyá 
el szabaditója házát. Midőn a’ kapun kilépe, ott ta
láló az iíiu Osmant, 's őt hevenyében gyengéden 
megölelvén, monda: „Én téged örökre elhagylak; 
mondd meg nénédnek, felejtse e l, hogy oily szeren
csétlen em bert, mint  K ostandi, valaha látott.,s

Még többet szólott volna, mert Dilber irán t 
égő szerelme őt minden igéző erővel újra le akará 
fogni, ammint néhányat a’ basa tisztei közül egy 
vakbuzgó csoport előtt láta, vagy legalább látni kép
je le ,  kik ki lehetőnek küldve* hogy haladék nélkül 
fejét vegyék. — Késedelem nélkül siete hajója fe
lé , melly — örömére — ugyanazon pillanatban a. 
kara clvitorlázni. Elszökésének története, mellyet 
a’ kormányzónak kevés szavakkal elbeszéle, a’ ha
jóslegényeknek nagy örömet ’s a’ sietségre kétszeres 
ösztönt okoza;  a’ horgonyokat felszedék, a’ vitor
lákat felvonók,’s a’ hajó csakhamar elhagyó az öblöt. 
Kostandi megvetette látó-erejét, hogy szabaditója 
házát, kiváStképen pedig Dilbere szobáját felfedez
hesse. Ycgre megesmeré, ’s azt Ilivé, hogy azon 
ablaknál, hol először öszszejövének, szerelme tá r
gyát látja. Mi örömest odarepült volna őt utoljára 
á ltkaro ln i; de csak kendőjét lobogtatható felé, -— a’ 
lányka kezének könnyű mozgása, mellyet Kostandi 
egy meszszelátó-cső segedelmével von észre, bizo
nyossá tév é , hogy megesmertetett. Szemei a’ távol 
helyre valának függesztve, mig maga a’ város is 
az öblöt környező nagy hegyek közt el nem tűnt,

ügy hallottuk, hogy Kostandi és D ilber, sze
relmek szerencsétlen kezdetének daczára is, mellyet 
az elébbi lapokban beszéltünk e l, nem  sokára azu
tán öszszekelének ’s egy görög sziget távoli öblében 
boldogul éltének.

Kostandi egy hajó kormányozójává lévén , egy
9*
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»etet estve csónakon a’ sniyrnai révpartra bátorko
dók evezni, ’s a’ Mustafa aga házához közeliévé jól 
esm ert kikötőből a’ szárazra kiszállni. Hallotta már, 
hogy érdemes védje, jóllehet a’ városban nagy tisz
teletben tartaték , az engesztelhetlen U le  m á k  vagy 
törvénytudók által olly igen ü ldözte te tt, — mivel 
elmulasztotta az alkalmat, Kostandit vagy az Islam- 
ra téríteni, vagy azon kemény m egsértésért, mellyel 
azt i l le té , m egöletni; — bogy ő magát a’ világtól 
e lvon ta , és ronfsolt szívvel, m int szokták monda
n i ,  megholt. Elbeszélék neki egyszersm ind, hogy 
Özvegye és lánya most is azt a’ részét lakják a* ház
nak ,  mellyet azelőtt, mégpedig plly boldogtalanul, 
hogy csakhamar a’ derék Mustafa sorsára jutnának, 
ha számokra segély nem érkeznék. E ’ tudósítás 
olly hatalmasan felébreszté Kosfandi érzelm eit, hogy 
magát elöltök megesmerteté. D ilbert szerelmesnek és 
hívnek találá magához; —  Osman, mint kereskedő, 
utón vo lt, annya pedig kész lévén szerencsétlensé
ge nézőhelyét elhagyni, megegyezett benne, hogy 
Kostandi csillagait követendi. — Még azon estve el- 
hagyák születések helyét, hogy esmeretlen ’s h ite t
len országokat vándorlanának be. Az Athénéit ollyan- 
nak ta lá lák , m int csak kívánhatták, — jó n a k , ne
m esnek és serénynek. D ilber felvevő férje vallását, 
’s a’ keresztyén erények tündöklő példá'a Ion.

, Fel-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR.

N é p d a l .

Arra alá**»’ pusztákon,
Alma terem a’ fűzfákon ,
Minden ágon kettő három,
Van szeretőm tizenhárom ,
Ha tiz meghal, azt sem bánom;
Még is marad kettő három ,
K ivel beérem a’ nyáron.

Közli LIGETFY ANDOR.
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Könyves mert et és,
K i s f a l u d y  S á n d o r  mu n k á j i .  4 k ö te t ,  12ret, Pesten 1833. 

Wigand Ottó tulajdona. Tainoa boritokba kötre 6 ft. c. p. pom
pás kiadás 20 ft. o. p.

H o g y  minden nemzet literaturájához a’ mai időben okve- 
tetlenül három rendbeli személy kívántatik, úgymint: 
i r ó ,  k i a d ó  és o l v a s ó ,  ezt senki sem fogja tagadhatni; 
de még is kérdés marad , mellyik e’ három közül legfőbb, 
’s kinek van e’ részben legnagyobb érdeme. — Az iró mél
tán legfőbb helyre tart számot, mert ha ő nem im a, nem 
lenne a’ kiadónak mit nyomtatni ’s az olvasónak mit ol
vasni. De az olvasó sem akar utolsó lenni, sőt gyakran ő 
tartja  magát a’ literatura legnagyobb előmozdítójának; mert 
hijaban dolgoznék az iró; híjában nyomtatná a’ könyve
ket a’ k iadó, ha ő azokat nem venné ’s nem olvasná, ’s 
elébb utóbb is kifáradna mind a’ kettő igyekezetében. E' 
szerint a’ kiadónak nem maradna több ’s egyéb érdem e, 
tsak az, hogy ő segíti világra az elmeszüleményeket, még 
peHig őtet ez a’ vád is terheli, hogy ezt nem valaraeliy 
nemesebb tzélból, hanem önhaszonkeresésből, nyereségki- 
vánásból tselekszi. —

Azonban meghagyván mind a’ két elsőnek az ő érdem- 
léptsőjét, mellyen a’ literatura előmozdításában áll, — ha 
a’ doigot előítélet nélkül tekintjük ’s szorosabban visgáljuk, 
úgy tapasztaljuk, hogy a’ két első sei» ment az önhaszon- 
kereséstőlj a’ nyereségkivánástól. — Mert lehet ugyan ’s 
van is i ró,  a’ ki távol minden önhaszonkereséstől, sőt 
még a’ ditséretvágy hiúságától is, egy minden világi gyar
lóságtól ment nemesebb lélek által ihlettetve teremt elme- 
miveket, *s akkor is teremtene , ha egy olvasó, egy kiadó 
sem lenne a’ világon; és tsak az illyen mondhatná el ma
gáról :

„Kst deus in nohia. agitante calescimus il!o.*f 
De az illyen iró génié, — ’s bár mit mondjunk is, ritka 

tünemény holdunk a la t t , és ezek gyér számához tartozik 
a* szóba vett hősünk, — a* H i m f y  s z e r e l m e i  ’s a’ r e 
g é k  érdemkoszorus költője. — Mind a’ mellett szereztek 
volna e az ó minden inagasztaláson feljül való munkáji is a’ 
literaturának annyi fényt, annyi előmenetelt, — az olvasók
nak annyi gyönyörűséget, annyi hasznot, ha holt kézirat-
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ban maradnak s nyomtatás által a* b e l-es külföldön el 
nem terjednek ? — Valóban nem. — A' szépnek ’s kelle
mesnek egy nehány kedvellője lemásolta volna ugyan e’ 
remek munkákat, a’ mit ezeknek írója is meg gyermek ko
rában tselckedett, általok az az előtt nem igen különösen 
betsült magyar Jiteratura szeretetere lelkesittetven; de 
a' közönség nagyobb része előtt éji homályban maradnak , 
elfelejtetnek ’s utóbb talán el is vesznek a’ nemzet,, a’ li- 
te ra tu ra , a’ szépizlés-*’« tsihosodás helyrehozhatatlan ká
rára. — Elmondhatjuk tehát Horatiussal: -

„Paii l ium  sepultae d is ta t  inértiae 
C ela ta  v ir tus .“

’S a z t , a’ mit ő ugyanott a’ költőkről mond:
„ y i x e r e  fortes  ante Agameninona 
M u l t i ; séd onines inlacrimajji les 

U rgen tur ignotique longa
N o c te ,  ca ren t  qnia vate sac ro .*4

egy kevéssé megváltoztatva a’ kiadókra alkalmaztathatjuk; 
— mert hány irót fedne a’feledékenység örök éjiszakája, ha 
kiadóra nem talált volna! —

Ezen feljíil, az iró is, még pedig méltán, hasznot re 
m é n y i , hasznot kíván fáradságos munkájából. Legneme
sebb haszonkivánás az, hogy olvastassák, ’s igy azon jó , 
azon szép , azon kellemes, a* mit munkájiba fog lalt, a’ 
közönség leikébe hasson; — de ehez még más haszonki-*. 
vanas is já ru l, tudniillik, hogy érdemet szerezzen, hogy 
munkája megjutalmaztassék, — ’s igy a’ haszonkeresésre 
nézve nints mit szemire vetnie a’ kiadónak. — De az ol
vasó is hasznot reményi, hasznot kivan a’ munkáért adott 
pénzéből; mert \ éghetetlen ritka az, a’ ki tsak azért % en
ne könyvet, ha rósz is , hogy a’ szegény irón segítsen, ’s 
az illy segedelem is felette tsekély és tökélletesen elégte
len az írónak várakozásaihoz, az írónak szükségeihez ’s 
a’ literaturanak előmozdításához képest.: — közönségesen 
véve tehát az olvasó azért adja ki pénzét, hogy a’ vett 
munkából vagy lapuljon , vagy magát gyönyörködtesse; ’s 
igy a’ haszonkeresésre nézve ez is egy hajón evez a’ kia
dóval. —

Azomban sem az iró,  sem az olvasó kívánságait nem 
lehet kielégíteni a’ munka kiadasa nélkül , ’s miilyen ter
hes, millyeu bajos, miilyen veszedelmes az, legjobban ta
pasztalhatják, a’ kik munkájikat a’ magok költségén ad
ják  ki; igy tehát a’ kiadónak vagyon elsősége a’ két rend
beliszemély előtt, már azon régi közmondás szerint is:

. ,S in t  Maecenates non deernn t  F lacce  M aroues.“
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De a’ kiadó a’ mai időben még annyival nagyobb szere
pet játszik a’ literatura színén, minthogy most olly Mae- 
cenasaink nintsenek, mint a’ régi időben; — mert a’ könyv
ajánlások, mellyeket gyakran olvashatni, többnyire puszta 
complimentek, tisztelkedések, hogy legalább a’ fényes 
név által a’ munka kelendőbbé tétessék, — ’s az ajánló 
irók nagyobb részint viszont egy kis pártfogási biztatással, 
vagy legfeljebb egy nehány forinttal elégittetnek k i , 
mellyek gyéren tsak az ajánlólevél költségeit is fedezik:
— ollyan pedig, a’ ki az egész munkát a’ maga költsége
in nyomtatná "’s azt az Írónak ajándékozná, vagy pedig 
írókat tartana, segitene, betsülne ’s velek társalkodnék, 
a’ legnagyobb természeti ritkaságok közzé tartozik ; a’ 
kiadónak tehát a’ maecenasi tisztet is magára kell ruház
nia. —

Igaz ugyan, hogy a’ könyvkiadónak universitási defi- 
nitiója: „Animal dentibüs incedens,“ mivel a’ kiadó a’ 
szegény irók lelkeit igen rágja és m artzangolja; de azt 
is bizonyítja a’ tapasztalás, hogy az irók tsak a’ könyv
kiadók áltál élnek és boldogulnak, — ’s hogy a’ hol kiadó 
nintsen, ott az irók is elnémulnak, elenyésznek, ’s a lite
ratura is parlagon marad , — mint nálunk is tapasztaltuk.
— így tehát a’ kiadó, ha a’ világi roszak közzé számiál
tathatnék is , — még is a’ legszükségesebb, legjóltévőbb 
rósz a’ literatura mezején. —

De a’ jó kiadó nem tsak táplálja az írókat, hanem 
neveli is, sőt tárgyakat is ad fel nekiek az írásra ; — mi
vel nekie állása ’s tapasztalása által legjobban kell esmernie 
az olvasók term észetét, lelki szükségeit, a’ gondolatok ’s 
vélemények uralkodását, a’ tárgyak ’s könyvek kelendősé
gét; — e' szerint tehát a’ kiadó az olvasókat is gyarapítja, 
neveli, — ő legfőbb rugó tolla a’ tsinosodasnak ’s miveltség- 
nek, ’s igy a’ kiadóban nem fisak mind a’ három rendbeli 
szem ély, — hanem az egész literatura is egyesülvén s 
általa gyarapodván : — ő a’ litera tu ra , — *s a’ nemzeti 
és emberi miveltség mezején a’ legszükségesebb, a’ legne
mesebb valóság. — Tisztelet tehát és betsülct a’ kiadók
nak, a’ könyvárosoknak! —

A’ puszta könyvnyomtatókat ide nem számlálhatni; — 
mert ezek még legalább minálunk ekkoráig tsak — sajtók,
— ’s igy mint lelketlen mosztonoknak önérdemek nintsen;
— noha nem lehet tagadni, hogy egy idő olta főképen 
L ä n d e r e r  és T r a t t n e r  K á r o l y i  intézeteik , legin
kább a’ jó izlésii W i g a n d  O t t ó  serkentései által a’ 
tsinos nyomtatásban hatalmas előmeneteleket te tte k : bár 
a hibátlan nyomtatásban is tennének! —•
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Annál nagyobb magas*talásra, annál nagyobb hálá

ra méltó tehát a’ kiadó, minél ügyesebben, lelkesebben 's 
jóltévőbben teljesiti azon meltóságos t is z té t , mellyet állá
sa által az emberi miveltség ’s tsinosodás, a’ lelki ne- 
mesedés országában foglal; — annyival is inkább, mivel 
annak hiv teljesítése sok veszódséggel, veszteséggel - ve
szedelemmel já r  és felszámithatatlan akadályokkal: — ’s 
igy a’ kiadónak, könyvárosnak közhasznúságáról, ügyessé
géről ’s lelkességéről vévén mértéket annak d itsére tére , 
azok közzé e’ jelen könyv kiadóját is W i g a n d  O t t ó  urat 
méltán számlálhatjuk.

M ert ha elhallgatjuk is azon kisebb munkákat, mellye- 
ket költségeit szerentséltetve k iadott, ha mellesleg érint
jük  is tsak a’ P e s t - B u d a i  h á z i  T i t o k n o k o t  F a r 
k a s  E l e k t ő l  és K ö v y  I s t v á n t ó l ;  M a c b e t h  s z o 
m o r ú  j á t é k o t  S h a k s p e a r t ó l ,  angolból fordítva 
D ö b r e n t e i  G á b o r  á lta l ; a’ M e z e i j  ó s z á g o t, ’s a’ 
G y a k o r l a t i  b o r t e r m e s z t é s t  és p i n t z e g a z d a -  
s á g o t  L e i b i t z e r  J á n o s t ó l ;  a’ L e g h a s z n o s a b b  
é s  uj f e l f e d e z é s e k k e l  í r o t t  r ö v i d  g a z d a s á g i  
m u n k á t ,  T s ö t ö n y i  M á r t o n t ó l ; . a ’ R i t k a ,  c s o 
d á s ,  r é m l e t e s  és  b o r z a s z t ó  r a k h e l y é t ;  — a’ 
K ü l ö n c  z ö t ,  L a f o n t a i n e  után F. A 1 m á s i B a- 
l o g h  S á m u e l t ő l ;  I v a n h o e t  angol szerint T h a i s z 
A n d r á s t ó l ;  P a l i  és M i n k a  olvasó könyvét, Js a‘ 
K is  G y u l a  k ö n y v é t ,  D ö b r e n t e i  G á b o r t ó l ;  a1 
M i v e i t  T á r s a l k o d ó t ;  az O k t a t ó  és é r d e k l e t e s  
t ö r t é n e t e t s k é k e t a z  i f j ú s á g  s z á m á r a  K o t z e 
b u e  Á g o s t o n  után M o l n á r  A n d r á s t ó l ;  a’ V i d á m  
T á r s a l k o d ó t  T r é f a  b e r k i T i v a d a r t ó l ;  a’ H i t e l  
c z i mi i  m u n k a  f o g l a l a t j á t  G r ó f  D e s s e v v f f y  
J ó s e f t ő l ;  aJ G e o g r a p h i a i  s z ó k ö n y v e t ;  a’ G e- 
o g r a p h i a i  k é z i k ö n y v e t  Z á d o r  E l e k t ő l ;  a’ Szi- 
v e t  f o r m á l ó  t ö r l é n e t e t s k é k e t  a'  g y e r m e k e k  
és i f j  a k s z á m á r a ,  K o t z e b u e  szerint M o 1 n á r A nd- 
r á s t ó l ;  a’ B o l d o g u l á s  m e s t e r s é g é t ,  francziá- 
ból D r o z Jó  s é f  után K i s  J á n o s t ó l ;  H a h n . e a i a n  
S á m u e l  o r g a n o n  j  á t ;  az A r a n y b á n y á t  Z á d o r  
E l e k t ő l ;  M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e i t  i d ő s z a k i  
t a b l ó k b a n  P e t r o v  i t s  Fr.  K e r e s z t e l y t ő l ,  's a* 
S a s  tizenkét kö tete it, mellyeket olly rövid idő alatt te
temes saját költségein kiadott: — nem tagadhatjuk meg, 
ha akarnék is, férjli állhatatosságától tiszteletünket, hogy 
— annyi m éltatlan, alávaló rágalmazások, — annyi fon- 
d o r , irigy ellenségeskedések, — annyi minden felől ele- 
jibe gördített akadályok közt, ’s oily temérdek, szeren-
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tsér e bízott költségek mellett a’ K ö z  h a s z n ú  E s  in e r e 
t e k  T á r a  folytatásától el nein re tten t, sót hazafiul ál
dozatait K i s f a l u d y  S á n d o r  remek munkájinak,a’ nagy 
költő érdeméhez illő fénnjrel ’s tsinossággal végbe vitt ki
adásával tetézte , koronázta; — méltó tehát a rra , hogy 
közjóra irányzott intézeteit viszont minden igaz hazafi se
gítse , pártfogolja.

A’ első kötet a’ k e s e r g ő ,  a’ második a' b o l d o g  
s z e r e 1 ín e t foglalja magában, egészen a’ régi kiadás sze
rint, tsak némelly jobbításokkal; a’ harmadik kötetben 
D o b o z y  M i h á l y  és h i t v e s s e  ’s Ke r n e n d ,  a’ negye
dikben D ö b r ö n t e ’s a’ M e g b o s z s z u l t  h i t s z e g ő ,  
K i s f a l u d y  S á n d o r n a k  uj lelkesedéssel Írott regéji 
által örvendeztetett meg az olvasó közönség. — K i s f a 
l u d y  S á n d o r  munkájinak belső érdeméről nem tsak 
felesleg, de vétek is volna többé szóllani, minthogy akar- 
mint fenné is fogát a’ szigorú, rozsda ette critica ; ez 
iránt a’ köz vélemény, a’ józan értelem ’s az olvasó kö
zönség köz megegyezése régen kimondta már Íté leté t, de 
a’ tapasztalás is bizonyítja, hogy K i s f a l u d y  S á n d o r  
munkájit k itsinye, nagyja, fiatalja, öregje, aszszonyja, 
férjfija, miveltje, miveletlenje, honfija ’s külföldije kapva 
kapja ’s gyönyörűséggel olvassa. — Tapasztalásunk bizo
nyítja , hogy az idegen nyelvű hölgy nemzeti nyelvünket 
meg akarván tanulni, azon mindennemű grammaticusok, 
nyelvészek kifáradtanak ’s ő a’ magyar nyelvtől már már 
elidegenedett;— de kezébe adatván F á y  A n d r á s  Ke d v -  
t s a p o n g á s a i ,  K i s f a l u d y  S á n d o r  regéji, (noha a’ 
Szerelmek sem lennének veszedelmesek, ha tsak tárgy
képen nem) ’s B e r z s e n y i  D á n i e l  v e-r̂ s e i , egy kis 
grammatical magyarázattal, nem tsak megizelitétte a’ ma
gyar nyelvet, hanem e’ munkákat folyvást fordította is ’s 
beszélni és irni tanult magyarul: — hanem baj lett más 
munkák olvasásával, főképen a’ költőkkel, de leginkább 
a’ most igen divatba jö tt ’s szerte szárnyaló lllosvay Sá
muel szerint úgy nevezett nyulfarku versetskékkel. — „ E s  
k lin g t, — es k lin g t“;  monda: ■— „aber ich, kann keinen S inn  
darin n  f in d e n \i( — ’s el kelle dobni a’ r é m l e t e s  ’s va
lóban r é m ü l e t e s  f u t á s o k a t ,  s z á l  a d á s o k a t ,  — 
a’ szép kötésű, jarany metszésű, torzon borz, sisakos, 
pántzélos , paizsos, buzogányos, hóri horgas képekii A u
r o r á k a t  ’s több efféléket, sőt midőn egy valakinek 
mondaték, hogy mind ezek még génieknek tartják mago
k a t, e’ vers fejezé ki az íté le te t:

Kin eingebildete* Génié
I tt  doch ein pudcl/niriich l  iek ! —
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Igaza vagyon tehát ’e leszen K i s f a l u d y  S á n d o r 

na k ,  midőn ezt írja : „Az oskolai Literator az oskola re- 
guláji szerint ne ítélje szabad ’s talán szilaj, rendetlen 
kényen, tulajdon utján járó Pegazusomat; ha cselekszi, 
lássa: szabad azt tennie, valamint' nekem szabad Gyéni- 
usomat követnem, és neki is szakállába mondanom:

„ W eg  m it der Schülenoissenschaft/
W eit toeg  m it W eisen , die sich blähen ,

Und klügelnd ohne Sinn und K r a f t ,
Zu Heu des Lebens B lum en mähen.“

»
„Altai nem látom, miért kellene teljességgel az osko

lai regulákhoz eskünnünk. Ki szabott rendet az első poé
tának, ha nem a’ természet ? — Mostohább e hozzánk mos
taniakhoz az anyatermészet, mint sem a’ régiekhez, hogy 
teljességgel majmaik legyünk? — Annyival szegényebb, si
lányabb, gyermekiebb e a’ mostani embersziv, emberiélek, 
hogy soha szabadságával, maga kénnyével tulajdon utján, 
tulajdon módjával ne élhessen, hanem mindég a’ régiek 
rabja ’s majma legyen, és azoknak nyomain já rjo n ? 14 — 's 
a’ t. (Előszó 1. XIII. XIV.)

A ' kiadás külseje, szépsége, tsinossága ’s jó  ízlése 
semmit sem hágy , a’ mit kívánni lehetne. A’ borítékon 
góth iv form a, egyszerű szép metszés vagyon, a’ papiros 
vékony, fe jér, tiszta, a’ betűk kellernetesek, a’ tinta tö- 
kélletesen fekete, a’ nyomtatás tiszta ’s egyet kettő t kivé- 
vén hibátlan ; — egy szóval az egész munkának semmije 
sem hibázik1, — egyedül tsak — jó  keiete , hogy a’ regi 
regék újabb kiadásának is nem sokára örvendhessünk, a’ 
mit szivemből óhajtok ’s biztosan reményiek.

THAISZ ANDRÁS.

N é p d a l .

Szomszéd aszszony szép leánya 
Reá szokott a’ rózsánkra;
Ha én őtet megfoghatnám,
A’ törvénynek beadhatnám !

A’ törvény is tsak azt mondja:
Leányt illet a’ szép rózsa ,
M enyetskéket levendula,
Öregeket a’ kórója,

Közli LIG ETFY  ANDOR.
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llonionnai Drugeth György levele 158T.
(B. MedDyánszky Alajos Gyűjteményéből.)

Zoigalathom ath írom kegjnek. Minth biszodalmas 
vram nak Attiamfianak az io istenteől kiuanok kegjnek 
io zcrencsesen sok eztendeiglen való egissiges ileteth, 
Touaba megh ertettem  az kegj : leveliből az en ho
zam való io Attiafisagath es maga Ajánlását melj io 
Attiafisagath en hozzam ha az isten iletem et agia 
mindenben esmeth hasonló Attiafiusagal es zolgalatal 
akarok zolgalnom az myre élig lizekkegjenek. Kegj: 
Irta  letieliben izente is az en Jám bor Zolgamtul hogj 
minek eleőtte haza indulok annak eleőtte égj néhány 
napa! Ilire adnam kegjnek. Azerth lm mostan betsbe 
migiek de az harmad napnal teóbeth nem kisem 
Annak okaertb ki rém kegjedet. minth vram ath At- 
tiartifiath hogj az zekereketh az mellieket az v tra  
ad k e g j: ennekem lennenek kiszen es varnanak az 
k e g j: faluiaba veszelien hogj ha betsból haza viza 
terek ne lenne kisisem aznak varasa miath Touaba 
Ezreől kelletek kegjnek. Irno hogj az melj louai- 
ma t haz  keg j: iozagaban tarto tta  azokat el hozatta  
m erth betsben azokonkel mennem es lm  hatas louai-
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math oda keileth kcőldenem Annak okaerth kircm  
kegjedet. minth vram ath Attiamfiath hogj ne ha- 
giassa Zinanelkől A braknelkől,
Isten iltesse es ta rtsa  megh kegjdeth.
Adatoth. Zombatban die 5. Octobris 1587.

Kegj. io A karó Attiaíia zolgal kegjnek.

Az Nagyságos ßanfy Janos vram nak Adassek énne
kem biszodalmas vram nak Attiamfianak.

J e g y z é s .  Ezen levélben az orthographia megegyez a’ 
IX. kötetben lévő Thury Márton leveléével, de az írás 
szépsége igen nagyon különbözik; mert ebben igen rósz 
’s majdnem olvashatatlan, ’s inkább hasonlít az előbbi 
századok uj goth Írásához : annyira igaz teh á t, hogy tsu- 
pán tsak az irás módjából nem lehet a’ századokat egy
mástól szorosan különböztetni. — Az s p. o. hol úgy van 
írva, mint most is iratik a’ hoszszu / ,  hol ollyan , mint 
az íro tt német s ;  — úgymint: / o k ,  a t t i a f i u / a g a l ,  
hoszszu f -sei van írva, a’ s z e r e n c s é s e n  pedig, az első 
s z  német vagyis inkább tót z-vel 5 , a’ cs német c-vel, mint 
az írásban szokás, és hoszszu / - s e i ,  melly a’ német iro tt 
/<rhoz hasonlít, van írva, — az utolsó s e n  német irott 
í-sel. A’ h ollyan, mint a* tót írásban, — az e, állandóan 
ujgoth, vagyis az iro tt némethez hasonló. A’ k tót, vagyis 
német. Az első nagy Z  mostani formájú. A’ petsét veres 
viasz, ’s papiros ra nyomva.

Geórgius Druget de Homonna.

. (P . H .)

Th.
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